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  حرب شاملةفي الجبهة الشمالية لمناورة عسكرية افتراضية : "إسرائيل" .1

ي مناورة قاد رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد، الجنرال بني غينتس، أمس، أول حرب افتراضية له ف
قيادية ارتكزت إلى فكرة نشوب حرب شاملة في الجبهة الشمالية تمتد إلى جبهات أخرى، وتحوي الكثير 

وليس صدفة أن يتم اإلعالن عن هذه المناورة بعد يوم واحد من تسريب . والتعقيد» المفاجآت«من 
  .ل في أكثر من اتجاهاإلسرائيلية في الجنوب اللبناني ما يعني إطالق رسائ» بنك األهداف«خريطة 

األولى لرئيس » الحرب«اإللكتروني إلى إن الجيش اإلسرائيلي أنهى » يديعوت أحرونوت«وأشار موقع 
في مناورة قيادية واسعة النطاق، تعاملت القوات خاللها مع » الحرب«وتمثلت هذه . األركان الجديد

  .لى تسخين الجبهات األخرىيقود إلى مواجهة عسكرية في القاطع الشمالي، وإ» تصعيد أمني«
وأشارت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن المناورة كانت بالغة الصعوبة ألنها تتعامل مع 

وتتعامل المناورة التي أسميت . حرب شاملة في عدة جبهات، وخصوصا الجبهتين الشمالية والداخلية
وحماس وسوريا » حزب اهللا«لصواريخ من كل من مع تعرض الجبهة الداخلية اإلسرائيلية » 13أفني «

  .وإيران
كما زار . فإن الجنرال غينتس أدار من مقر القيادة العليا تقديرات موقف مشتركة» يديعوت«وبحسب 

وفضال عن ذلك، فقد أقدم على اتخاذ قرارات معقدة بشأن التطورات . بؤر مناورة األذرع المختلفة
هذه المناورات مستمدة من اضطرارنا للحفاظ على «وقال غينتس إن . »األحداث القتالية«المختلفة في 

وقال قائد المناورة، الجنرال غرشون هكوهين، إن المناورة . »جهوزية الجيش اإلسرائيلي وتأهبه الدائم
الجيش ينفذ المناورة كرافعة للتدرب على أنماط «وأضاف أنه بدا أن . رمت إلى إعداد الجيش للحرب

  .»فاهيم جديدةعمل وبلورة م
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عموما لم يشارك المستوى السياسي بفعالية في المناورة عدا زيارة وزير الدفاع إيهود باراك وأعضاء و
أهمية المناورة تكمن في أنها توفر «وقال باراك إن . لجنة الخارجية واألمن في الكنيست لموقع إجرائها

فمشاركة رجال . كة مع المستوى السياسيفرصة للقيادات الختبار أنفسهم، واالستعداد وخلق لغة مشتر
االحتياط في المناورة تسهم في التواصل ونقل الخبرات وتحمل أعباء االستعداد لالختبار الذي نأمل أال 

  .»يقع، لكننا مضطرون لمعرفة كيف ننتصر، إذا وقع
  1/4/2011، السفير، بيروت

  
   تقم الدولة الفلسطينية  المقبل إذا لمسبتمبر/ أيلول ترك منصبه في إلى يلمح عباس .2

وألمـح   .شدد الرئيس محمود عباس على أنه ليس في نيته االعتراف بدولة إسرائيل كدولة لليهود             : القدس
، الذي يضم فـي     )مجلس السالم واألمن  (الرئيس في لقاء جمعه، أول من أمس، في رام اهللا، مع أعضاء             
سرائيلي، إلى أنه قد يترك منصبه في شهر        عضويته شخصيات تبوأت سابقاً مناصب رفيعة في الجيش اإل        

أيلول إذا لم تستأنف حتى ذلك الحين المفاوضات بين إسرائيل والسلطة ولم يتم اتفاق على إقامـة دولـة                   
السلطة الفلسطينية ستواصل العمـل علـى       "إن  : ونقل عنه بعض الحضور قوله في االجتماع       .فلسطينية

ولكن إذا لم يكن اتفاق بين الطـرفين ولـم          . إسرائيل عن إقامتها  إقامة دولة فلسطينية وإعالن متبادل مع       
  ".تستأنف المفاوضات السياسية بين الطرفين، ففي نية السلطة التوجه إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة

اإلسرائيلية نقالً عن اإلسرائيليين الذين شاركوا في االجتماع إنه عنـدما سـئل             ) هآرتس(وقالت صحيفة   
إنـه  :  عباس عن السيناريو المحتمل للتطورات بعد التصويت في الجمعية العمومية، فإنـه قـال              الرئيس

فسنجمع ) من األمم المتحدة  (إذا عدنا بيدين فارغتين     : "وأضاف. يرغب في أن يبقى غير واضح عن عمد       
االحـتالل  .  استقالل لدينا حكم ذاتي وليس لدينا    ... القيادة الفلسطينية هنا لنقرر ماذا ستكون الخطوة التالية       

. يمكنهم أن يفعلوا كل شيء    . يمكنهم أن يجتاحوا أراضينا   . في كل لحظة يمكنهم أن يأتوا     . هنا وليس هناك  
أنا أحتاج إلى إذن في كل مرة أرغـب         ). بيت إيل (يمكنهم أن يمنعوني كرئيس للسلطة من الخروج عبر         

مـاذا  . إذن ماذا يتعين علينا أن نفعـل      ... ةهذه ليست سلط  . هذه هي سلطتنا  : فيها في الخروج أو العودة    
ال يمكنني أن أجيب عن ذلك ولكن يمكنكم أن تتخيلوا ماذا سـيكون             . سيكون جوابنا إذا لم يكن هناك أمل      

  ".الجواب
وعندما سئل عن ماذا سيحصل في اليوم التالي لالعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العموميـة، فإنـه                 

ولكن إذا كنتم تريدون مفاوضات وال      . ه إلى الجمعية فقط في حالة انعدام البديل       إن السلطة ستتوج  : "أجاب
فرضنا األمن هنا فـي     ). نتنياهو(إذن ماذا ينبغي أن نعمل؟ أجيبوني أنتم، وليجبني هو          ... تريدون اتفاقاً 

 كل مكـان    قانون ونظام، اقتصاد متقدم، حياة طبيعية في      : السنوات األربع األخيرة واألمور مستقرة اآلن     
. إذا كانوا ال يريدون فنحن سـنغادر      . رجائي لكم، علينا أن نستغل هذه الفرصة كي نواصل        . في الضفة 

  ".نحن ال يمكننا أن نبقى في هذا المكان من أجل أي شيء. نحن سنغادر
 إذا كان يقصد بذلك حل السلطة الفلسطينية، فإن الرئيس عباس أجاب إنه لم يقل ذلك،              : "ورداً على سؤال  

  .في الوضع الحالي" لماذا البقاء هكذا"وإنما قصد أنه تطرح عدة أسئلة حول السؤال 
 أنه سيواصل السعي نحو المصالحة مع حركة حماس، وذلك ألنه دون وحدة فلـسطينية لـن                 عباسوأكد  

ـ                الي يكون ممكناً الوصول إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشدداً على أن فكرة االتفاق االنتق
  .ليست مقبولةً على اإلطالق

وبالنسبة إلى إمكانية أن يختار اليهود من سكان المستوطنات البقاء في الدولة الفلسطينية التي ستقوم، قال                
بمعنى أنه إذا اختار إسرائيلي مـا أن        . نحن لسنا ضد اليهود أو اإلسرائيليين     . "الرئيس إنه لن يرفض ذلك    

  ". أرفض ذلك ألنه سيكون مواطناً في الدولةيكون في الدولة الفلسطينية، فلن
 1/4/2011األيام، رام اهللا، 
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  قطاع األمن في غزة أفضل من الضفة: دراسة .3

بينت دراسة للباحث في مركز كارنيغي للسالم الدولي البروفيسور يزيد الصايغ أن قطاع األمن في غزة                
  . أكثر تماسكًا من نظيره بالضفة الغربية

في لندن أن   " كنغز"ستاذ دراسات الشرق األوسط في دائرة دراسات الحرب في كلية           وذكر الصايغ وهو أ   
الحكومتين المتنافستين في الضفة الغربية وغزة انتهجتا مقاربتين مختلفتين تماما في سـعيهما بالـسنوات               

  . األخيرة، إلى تعزيز قوات األمن التابعة لهما
  ترشيد عملياتها 

 الغربية، إلى حد كبير، على الدعم المـالي والتـدريب المقـدّمين مـن     ففي حين اعتمدت حكومة الضفة   
  . الغرب، اضطرت الحكومة في غزة، التي ال تتلقّى مساعدات خارجية كبيرة، إلى ترشيد تنظيم عملياتها

وأظهرت الدراسة أن الجهود الغربية، وعلى الرغم من حسن نيتها، أعاقت قوات األمـن فـي الـضفة                  
 مليون دوالر من المساعدات مـن       450الً من أن تساعدها، علما أن هذه القوات تلقّت حوالي           الغربية بد 

  . 2007الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي منذ العام 
وأوضحت أن تركيز الغرب المحدود على المساعدة التقنية بدالً من المساعدة السياسية، والمقاربة العامة              

 التماسك واالستقاللية في قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي            المفكّكة، إضافةً إلى غياب   
  . العوامل المسؤولة إلى حد كبير عن فشل القطاع األمني في تطوير قدراته في مجالَي التدريب والتخطيط

 فحمـاس، ال  . "في المقابل، استفادت قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة من غياب الـدعم الخـارجي              
  ". الجهات المانحة الخارجية، هي التي تختار كيفية رسم سياسات هذه القوات وبرامجها وتحديد أولوياتها

نتيجةً لهذا الشعور بالملكية، ولهذه المقاربة الفعالة، أصبح قطاع األمن في غزة أكثر             "إنه  : وقالت الدراسة 
خطيطيةً أكثر مهنيةً من قطاع األمن فـي  تماسكًا، وذو تسلسل قيادي أوضح، كما طور قدرات تدريبيةً وت         

  ". الضفة الغربية
  حوكمة ديمقراطية 

بيد أن المشكلة الرئيسة في كال اإلقليمين تكمن في أن إعادة بناء القطاع األمني وهيكلته تـتم مـن دون                    
  . وفق الدراسة. حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري

ومة غزة تؤكّدان على االلتزام الصارم بسيادة القانون        ولفتت الدراسة إلى أنه مع أن حكومة رام اهللا وحك         
 ووجود رقابة   -واالحترام الحقيقي لحقوق اإلنسان، إال أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية            

  .  يجعل هذا االلتزام صعبا-تشريعية وقضائية ضعيفة 
من، خصوصا وأن الصراع الـسياسي      تفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات األ      "وأشارت إلى ما عدته     

  ". الداخلي في الضفة الغربية يشتد واألسلمة في غزة تتزايد
الفلسطينية " الملكية"وذكرت الدراسة أن هذا المنحى سيستمر ما لَم تُتَّخّذ جملة من الخطوات، تشمل إنجاز               

طة في الضفة الغربيـة      وإعادة دمج قوات أمن السل     - خصوصا في الضفة الغربية    -لتطوير قطاع األمن  
وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على األمن في اإلقليمين، ووضع رؤية جديدة لألمن القومي مـن                

  . خالل إشراك أصحاب المصلحة كافة
وإذا لم تُتَّبع هذه الخطوات، فلن يهدد تنامي النزعة السلطوية في اإلقليمين األمن على المـدى الطويـل                  

  .كما تقول الدراسة. ضاً على بلوغ هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلّةوحسب، بل القدرة أي
  1/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2102:         العدد       1/4/2011 الجمعة :التاريخ

  شعبنا مصمم على إقامة الدولة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته: فياض .4
مة ان الشعب الفلسطيني مصمم على إقا: قال رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض، أمس: رام اهللا

جاء ذلك خالل  .الدولة المستقلة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
  .لقائه في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام اهللا، امس، رئيسة وزراء جمهورية كرواتيا يادرانكا كوسر

  1/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

  ةً لزيارة القاهرة األربعاءعباس تلقى دعوةً رسمي: السفير المصري .5
أعلن السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى الـسلطة الوطنيـة، فـي             :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

ـ  أن الرئيس محمود عباس تلقى دعوةً رسميةً لزيارة مصر، يوم األربعاء المقبل، للقـاء    " األيام"تصريح ل
ين طنطاوي وكبار المسؤولين المـصريين،      رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حس        

وذلك في أول زيارة للرئيس إلى مصر بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وليكون بـذلك        
ثاني رئيس عربي بعد الرئيس السوداني عمر حسن البـشير يـزور مـصر فـي أعقـاب التطـورات          

  .الدراماتيكية هناك
 1/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   القدس قنبلة موقوتة قد تفجر المنطقة بأكملها:أبو عرفة .6

وزير شؤون القدس في الحكومـة الفلـسطينية العاشـرة،          -قال المهندس خالد أبو عرفة      : القدس المحتلة 
 إن القدس تعتبر قنبلة موقوته في الصراع وقـد تفجـر المنطقـة              -والمهدد باإلبعاد عن المدينة المقدسة    
  . فوري مباشر وشامل بين حركتي حماس وفتحبأكملها بأي لحظة، كما دعا لحوار

إن رئيس  ): 3-31(اليوم الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأضاف أبو عرفة في تصريح خاص لـ        
السلطة  محمود عباس، وسالم فياض يدركان تماما أن تشكيل حكومة قبل إنهاء االنقـسام والمـصالحة،                 

وحول ما تتعرض له مدينة القدس المحتلـة  , يت من غير أسس   وبعيدا عن الحوار الجدي ما هو إال بناء ب        
من انتهاكات صهيونية يومية، أكـد أبو عرفه أن ما يجري في المدينة المقدسة يدل علـى تخـبط فـي                    

  .القرار السياسي الصهيوني، وفقدان البوصلة نهائيا
  31/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تشريعيالمجلس ال اسا من حم تعتقل عضوقوات االحتالل .7

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر الخميس عضوا في المجلس التشريعي : وليد عوض -رام اهللا 
الفلسطيني من المحسوبين على حركة حماس خالل مداهمتها عدة منازل في محافظة الخليل جنوب 

  .الضفة الغربية، واقتادته الى جهة مجهولة
 ان قوات االحتالل اقتحمت المدينة واعتقلت النائب عن كتلة حماس وافادت مصادر محلية بالخليل

  .وسط المدينة' حبايل الرياح'بعد مداهمة منزله في منطقة )  عاما55(البرلمانية محمد ماهر بدر 
  1/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  متورط في صفقات سالح وجلب مستشارين صهاينة للقذافي" محمد رشيد ":ليبيا اليوم .8

، "محمد رشيد "النقاب عن تورط خالد سالم، المشهور باسم        اليوم  ليبيا  ت صحيفة   كشف:  خاص –ابلس  طر
المستشار االقتصادي لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات،  بتوريد أسلحة ومعدات عـسكرية              

  .إلى الزعيم الليبي معمر القذافي، حيث أن مصدر السالح هو الكيان الصهيوني
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إلى أن آخر صفقات األسلحة هذه إلى ليبيا هي الباخرة اليونانية التي / ليبيا اليوم/صحيفة وأشارت 
  .أفرغت حمولتها في ميناء طرابلس الليبي

في جلب مستشارين عسكريين من الكيان، وهم من أشار على " محمد رشيد"وأفادت الصحيفة بضلوع 
  .شعب الليبي، وهم من خطط لضرب بنغازيالقذافي باستخدام القوة المفرطة للتغلب على ثورة ال

يعتمد في عمله ودعمه للقذافي على أصول أموال ) محمد رشيد(وبحسب ما نُشر؛ فإن خالد سالم 
  .متواجدة في عدة مشاريع على األراضي الليبية

عالقات مشبوهة مع الصهاينة واألمريكان، وخاصة على مستوى " محمد رشيد"يذكر أن لـ 
، التي ينتمي إليها، بمالحقه قانونية "فتح" طالبت شخصيات فلسطينية وكثير من أعضاء االستثمارات، وقد

  .بسبب اتهامته بفساد مالي وسرقة أموال الشعب الفلسطيني
خارج األراضي الفلسطينية، وخرجت دعوات فلسطينية في أكثر من مناسبة تطالب " رشيد"ويقيم 

يستثمر عشرات الماليين من الدوالرات في " رشيد"إلى أن كما يشار  .بالتحقيق معه بتهم اختالس أموال
  ). الشاباك(شركة أسسها مع يوسي جينوسار، الضابط السابق في جهاز المخابرات الصهيوني 

  30/3/2011ليبيا اليوم، 
  

  على الضفة وغزة" وصاية دولية"السلطة تدرس المطالبة بفرض : مصادر إسرائيلية .9
إلسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، تدرس تقديم ذكرت إذاعة الجيش ا: الناصرة

  .على الضفة الغربية وقطاع غزة" وصاية دولية"طلب لألمم المتحدة بفرض 
إن المطلب الفلسطيني سيكون ردا مالئما على ادعاءات إسرائيل بأن الفلسطينيين ال زالوا "وقالت اإلذاعة 

، " حيث يمكّن هذا المطلب السلطة الفلسطينية إمساك الحكم عبر مراحل،"دولة"غير قادرين على إدارة 
  .حسب تعبيرها

؛ فإن ذلك سيشكل "الوصاية الدولية"واعتبرت بأنه في حال نجحت السلطة الفلسطينية بأخذ الموافقة على 
  ".ضربة إلسرائيل وسيسحب منها السيادة على الضفة والقطاع"

إنه ال أمل من مطلب الوصاية : "رة الخارجية اإلسرائيلية قولهاونقلت اإلذاعة عن مصادر في وزا
  ".مازلت متحيرة من هذا الموقف"في حين أشارت اإلذاعة إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية ". الدولية

  31/3/2011قدس برس، 
  

  حماس تريد مصالحة جذرية تقوم على أساس توحيد المرجعية والبرنامج السياسي: البردويل .10
صالح البردويل، النقاب عن أن مبادرة حركة حماس لرئيس . كشف القيادي في حركة حماس د: غزة

تدعو إلجراء حوار فلسطيني شامل، والخروج "السلطة محمود عباس فيما يتعلق بإنهاء االنقسام الداخلي، 
 مجمل بصيغة وطنية مجمع عليها لتشكيل مرجعية سياسية فلسطينية، وعقد مؤتمر وطني شامل يبحث فيه

  ". الشأن الفلسطيني السياسي واالجتماعي
، أن عباس تعامل مع هذه المبادرة بطرح أفكار )31/3(وأوضح البردويل في حوار مع صحيفة فلسطين 

إن رؤية : " سنوات، وقال4متجزئة، بعيدة عن النقاط الجوهرية العالقة في ملف المصالحة الوطنية منذ 
جوهرية والكبرى، والتركيز فقط على الخروج بتشكيل حكومة وأفكار عباس في تأجيل القضايا ال

" حماس"التفافاً على مبادرة حركة "فلسطينية متخصصة، وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية يعد 
  ". التي أطلقتها للخروج من األزمة الفلسطينية التي تعيشها

إن : "ارة عباس إلى قطاع غزة، وقالحول زي" حماس"ونفى البردويل وجود خالفات بين قيادات حركة 
خالد " حماس"محاولة التفريق بين مبادرة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة 
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، على اعتبار أن المبادرتين تصبان في اتجاه إنهاء االنقسام وإتمام "منافيا للحقيقة والواقع"مشعل، يعد 
  ". المصالحة الوطنية

هر دعوة هنية هي جوهر مبادرة مشعل، وهي جوهر األفكار التي طرحها بصوت عاٍل إن جو: "وأضاف
رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك خالل االجتماع األخير الذي جمعه مع عباس، لذلك ال توجد عندنا 

، مشيراً إلى أن نجاح زيارة عباس يكمن في االتجاه نحو الحوار، "ثالث مبادرات، هي مبادرة واحدة فقط
  . والخروج باتفاق وطني شامل

في دعوتها للمصالحة، هي إجراء " حماس"وأوضح القيادي البردويل أن الفلسفة األساسية التي تقوم عليها 
مصالحة جذرية تقوم على أساس توحيد المرجعية الفلسطينية وتوحيد البرنامج السياسي الفلسطيني، 

  . منظمة التحرير وتنتهي بتشكيل الحكومةوإيجاد الشراكة الكاملة في كل شيء، والتي تبدأ ب
، انطلقت بالتزامن "فتح"تجري اتصاالت مكثفة مع عدد من قادة حركة " حماس"وذكر البردويل أن حركة 

مع مغادرة وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للتباحث مع الجانب المصري وبعض الدول العربية، من أجل 
أنها فرصة للجم " حماس"صالحة الوطنية، والتي ترى فيها إنجاح زيارة عباس المرتقبة وتحقيق الم

  . العدوان اإلسرائيلي وإحياء القضية الفلسطينية من جديد
وفي موضوع آخر يتعلق بمنع الحكومة للمسيرات واالعتصامات الداعية إلنهاء االنقسام، أوضح القيادي 

لفعاليات الشبابية التي دعت إلنهاء البردويل أن الحكومة عملت بكل ثقلها وجهدها على إنجاح كافة ا
  ". وجود بعض األحداث كان مشجعا لوقفها"االنقسام السياسي، إال أنه قال إن 

ونوه إلى أن معظم المجموعات الشبابية التي خرجت إلى شوارع قطاع غزة كانت تسير وفق مرجعية 
التي دخلت " القوى األخرى، ، وبعض"فتح"تنظيمية من قبل تنظيمات منظمة التحرير اليسارية، وحركة 

بشكل يبتعد عن " حماس"إلحداث شرخ في الوضع األمني، وإحداث فوضى عارمة تجير إلسقاط حركة 
  ". الشعار الذي انطلق من أجله

وأشار المتحدث إلى تمكن الحكومة من ضبط عدد من الوثائق، واألدلة التي قال بأنها تشير بشكل واضح 
توجيه المسيرات وتجييرها نحو إنهاء الحكومة وإسقاطها، بسبب امتدادها من إلى تدخل أطراف خارجية ل

دوالً أوروبية عملت على دعم تنظيمات يسارية في قطاع "إن : حركة إسالمية مناهضة للعلمانية، وقال
، موضحا أن "، وتعزيز الفوضى وإبقائها مشتعلة"حماس"غزة باألموال خدمة إلسقاط مشروع حكومة 

التنظيمات حاولوا التغطية على الدعم الغربي عن طريق جمع تبرعات محلية لإلنفاق على قادة تلك 
  ".فعاليات إنهاء االنقسام المسيسة

  31/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  مخططات فتحاوية إلعادة الفوضى والفلتان األمني لغزة: أبو زهري .11
 سامي أبو زهري، وجود مخططات تهدف أكدت حركة حماس، على لسان الناطق باسمها الدكتور: غزة
" حماس"إلى قطاع غزة، وإسقاط الحكومة الفلسطينية، وحركة " إعادة الفوضى والفلتان األمني"لـ 

  .وقوى اليسار الموالية لها" فتح"الحاضنة لها، تقف وراءهما حركة 
والحكومة على رغم تأكيدنا على حرص حماس ": "المركز الفلسطيني لإلعالم " وقال أبو زهري، لـ

إنهاء االنقسام، إال أن بعض الجهات والمجموعات حاولت استغالل فعاليات إنهاء االنقسام وتحقيق 
  ".المصالحة إلثارة الفوضى والتحريض ضدنا

هذه المجموعات كانت تتألف من عناصر األجهزة األمنية السابقة المحسوبة على حركة فتح "وأضاف 
يفسر ما أقول، فقد ) 3-15(ما حدث منتصف الشهر الحالي : "وتابع، "وقوى اليسار الموالية لفتح

انفصلت حينها بعض المجموعات المحسوبة على حركة فتح وقوى اليسار عن مكان الفعالية الرئيس في 
ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة وقامت بإطالق شعارات محرضة ضد الحكومة وحماس رغم 
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رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من أجل إنهاء االنقسام واستعادة المبادرة اإليجابية التي أطلقها 
  ".الوحدة

وشدد على أن هذه المجموعات حاولت التحرش بأجهزة االمن وخلق حالة من الفوضى واقتناص صور 
ألجهزة األمن وهي تحاول ضبط األمن وإعادة الهدوء واستغاللها ضد الحكومة عن طريق قلب تلك 

  ".قها على أنها محاولة من حماس لقتل المواطنين في غزةالصور وتسوي
األمور لم تقف عند هذا الحد، فقد توصلت األجهزة األمنية إلى معلومات دقيقة : "واستطرد أبو زهري

حول نية بعض المجموعات استغالل زيارة رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس لغزة من أجل 
  ".وع التي تستقبل عباس لتحدى الحكومة وخلق حالة من الفلتانإثارة الفوضى واستخدام الجم

كل هذه األمور دعت حركة حماس إلى التأكيد على ضرورة التوصل التفاق بين حركتي فتح : "وقال
وحماس أجل قطع الطريق على هذه المجموعات المنفلتة ثم تكون زيارة عباس تتويجا للحوار 

  ".الفلسطيني
للتعامل بكل حزم وقوة مع هذه المجموعات، التي ال "وعناصر الشرطة الفلسطينية ودعا وزارة الداخلية 

عالقة لها بحرية الرأي والتعبير وإنهاء االنقسام، ألنها مجموعات تخطط إلعادة الفوضى والفلتان األمني 
  ".الذي كان سائدا في عهد السلطة السابقة

  31/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تتنصل من دعوة عباس لزيارة غزةحماس: شعث .12
اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعت، حركة حماس بعدما اعلنت عدم : حامد جاد -غزة 

قدرتها على حماية الرئيس محمود عباس عند زيارته الى غزة، باختالق الذرائع للتنصل من دعوة 
د شعث أمس في تصريحات إلذاعة وأك .عباس، وقال ان عباس واثق من قدرة حماس على حمايته

القدس المحلية، أن حركة حماس قدمت ثالثة ردود  منذ إعالن عباس نيته زيارة غزة، كان اولها 
  .الترحيب، والثاني رفضها الزيارة، بينما جاء الثالث مرحبا بشروط

ي وقال شعث ان هناك عدم اجماع داخل حماس على موقف واحد رسمي خصوصا عقب حديث القيادي ف
  .حماس محمود الزهار عن حاجة الحركة لمزيد من الوقت للرد

ودعا شعث حماس للبدء باتخاذ خطوات عملية على األرض تساعد في وضع نهاية لالنقسام في الساحة 
الفلسطينية وإصدار خطاب صريح ورسمي وواضح عن ترحيبها بزيارة عباس الى غزة وان توافق فيه 

  .عد خالل ستة أشهر الجراء انتخابات رئاسية وتشريعيةعلى تشكيل حكومة من مستقلين ت
أن كل من يريد تأجيل المصالحة الفلسطينية فهو يعمل من اجل مصلحته وليس من اجل مصلحتنا "وقال 

الوطنية األمر الذي يجب ان نتنبه له فالرئيس عباس كشف عن طرفين ال يريدان لهذه المصالحة ان 
واحدة منهما عندما هددت بقطع المعونات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية تتحقق وكانت الواليات المتحدة 

 مليون دوالر سنويا أما الطرف الثاني الذي ال يريد هذه المصالحة هو رئيس 470والتي تصل إلى نحو 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يطالب الرئيس عباس بأن يختار بين الوحدة مع حركة حماس 

  ".سالم مع اسرائيلاو ال
  1/4/2011الغد، عمان، 

  
   االنقسامإلنهاءالذرائع إلفشال مبادرة عباس  خمسة فصائل من المنظمة ترفض .13

رفضت خمس فصائل تنضوي تحت لواء منظمة التحرير أمس ما وصفتها بـ  : أشرف الهور-غزة 
وقالت الفصائل  .'والوفاق الوطنيالتبريرات والذرائع التي تهدف إلفشال مبادرة الرئيس الستعادة الوحدة '
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التبريرات والذرائع التي تساق لتأجيل أو 'نسخة منه انها ترفض ' القدس العربي'الخمسة في بيان تلقت 
  .'تعطيل زيارة الرئيس لغزة

وأكدت ان هذه التبريرات تهدف إلى إفشال المبادرة، ودعت هذه الفصائل وهي جبهة التحرير العربية، 
ة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفصائل وحزب فدا، وجبه

انتهاز الفرصة السانحة النجاز المصالحة الوطنية من خالل تهيئة األجواء 'الفلسطينية األخرى لـ 
مل وتكثيف العمل إلنجاح مبادرة الرئيس أبو مازن لزيارة غزة وتتويجها بتشكيل حكومة وفاق وطني تع

  .'على اإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني
  1/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  طشالينتنياهو يعرقل صفقة : حماس .14

يضلل عائلة الجندي جلعاد "أكدت حركة حماس أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو : غزة
) يونيو( في قطاع غزة منذ الخامس والعشرين من حزيران شاليط األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

2006."  
السبب الحقيقي لعرقلة صفقة التبادل حتَّى اآلن هو رفض الحكومات الصهيونية المتعاقبة، بما "وبينت أن 

 ".فيها حكومة نتنياهو، إطالق سراح مائة أسير، اختارت المقاومة أسماءهم، بأي شرط وتحت أي ظرف
نسخة عنه، ، أنَّه ال صحة إطالقًا لمزاعم " المركز الفلسطيني لإلعالم"، في بيان لها، تلقى وقالت الحركة

نتنياهو التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الصهيوني، والتَّهرب من مسؤوليته أمام عائلة الجندي األسير 
  ".شاليط

  31/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   سيكون أقسى ولن نقبل بمعادلة يفرضها علينا االحتاللردنا على أي عدوان: الجهاد .15
أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي أنها سترد على كل اعتداء وقصف إسرائيلي، وأنها لن تقبل أن : غزة

  ".بأن يضرب وقتما شاء وكيفما شاء دون أن يتم الرد عليه"يفرض االحتالل معادلة جديدة، 
امته الحركة مساء اليوم، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، جاء ذلك خالل مهرجان جماهيري كبير أق

  .تأبينا للشهداء الذين سقطوا مؤخرا
إن المقاومة سترد على : "وقال الشيخ خضر حبيب، القيادي في الحركة في كلمة حركته وعوائل الشهداء

 حمل رسائل ردنا: "وأضاف". كل عدوان، فالعين بالعين والقصف بالقصف، ومقاومتنا حق ولن تتوقف
عدة، اعتقد أن العدو فهمها جيدا، وردنا على أي عدوان قادم على شعبنا الفلسطيني سيكون أقسى 

  ".وأجدى
إن العدو بات يفهم هذه المعادلة، أما أن يريد هذا العدو وان يفرض علينا معادلة جديدة انه : "وتابع

هذه المعادلة ال تنطلي علينا، " ساكنا،يضرب أينما شاء، وكيفما شاء، وفي أي وقف، ونصمت وال نحرك 
  ".وال على شعبنا الفلسطيني، فالقصف بالقصف، والعين بالعين، والسن بالسن

وأكد حبيب أنهم مع المصالحة الوطنية التي تحقق أماني وثوابت الشعب الفلسطيني، وليس مصالحة 
عندما : "سباب االنقسام، قائالوأشار إلى ضرورة أن يبحث الشعب الفلسطيني عن أ ".تحقق أهداف حزبية

كانت كل البنادق متجهة نحو االحتالل كنا نتنافس على مقاومة العدو، ولكن عندما جاء المشروع الكارثي 
  ".بدأ االنقسام، وإذا أردنا تحقيق المصالحة يجب أن نجعل اتفاق أوسلو خلف ظهورنا) اتفاق أوسلو(

  31/3/2011قدس برس، 
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  ا نملك ما يرعب العدو في كل مكانأصبحن": سرايا القدس" .16
، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، "سرايا القدس"، الناطق باسم "أبو أحمد"أكد : غزة

سترد على جرائم العدو التي يرتكبها بين الحين واآلخر بحق "أن حركته مع التوافق الوطني، لكنها 
  ".الثأر من العدو الصهيوني على جرائمهأخذ "، داعيا فصائل المقاومة لـ "شعبنا
، في كلمة له خالل مهرجان بغزة، نظمته الجهاد تكريما لشهداء السرايا خالل األيام "أبو أحمد"وقال 

من حق المقاومة الرد على  جرائم العدو، ألنها ليست مقصورة على فصيل : "الماضية، مساء اليوم
التصعيد الصهيوني األخير ما هو إال البداية : "وأضاف ".مةواحد، فالمجال مفتوح لجميع فصائل المقاو

وعسقالن أصبحت خلف ظهورهم، ألننا أصبحنا نملك ما " سديروت"، الفتًا النظر إلى أن "واآلتي أكبر
  ".يرعب العدو في كل مكان

  1/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  " ئيلإسرا"تنفي صلتها بالمهندس أبو سيسي المختطف لدى  حماس .17
وقال الناطق  ).إسرائيل(أي صلة لها بالمهندس أبو سيسي المختطف لدى " حماس"من جهتها، نفت حركة 

إن أبو سيسي أكد أمام المحكمة العسكرية :" باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي، الخميس
ل بنيامين نتنياهو بأن أبو ، نافياً ادعاءات رئيس وزراء االحتال"اإلسرائيلية اليوم أن ال عالقة له بحماس

محاولة إسرائيلية للتغطية على جريمة اختطاف أبو "سيسي هو عضو في حماس، عاداً هذه التصريحات 
وأضاف أبو زهري أن حركة حماس تعد  ". سيسي من أوكرانيا ونقله إلى أحد السجون اإلسرائيلية

  ".لدولي واستخفافاً بالرأي العام والمجتمع الدوليمثاالً للعربدة اإلسرائيلية وانتهاكًا للقانون ا"االختطاف 
  31/3/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   في الضفةحماس تدين اعتقال النائب بدر  .18

في " كتلة التغيير واإلصالح"أدانت حركة حماس بشدة اعتقال السلطات اإلسرائيلية للنائب عن : تونس
ر إسرائيل في سياسة االختطاف هو انتهاك صارخ مدينة الخليل، محمد ماهر بدر، وأكدت أن استمرا

وحملت في بيان لها السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سالمة . للمواثيق واألعراف الدولية كافة
  .النائب بدر وإخوانه المعتقلين

  31/3/2011قدس برس، 
  

  حماس والجبهتان تدين االعتداء على المعتصمين في رام اهللا .19
 مجموعة اعتداءاستنكرت حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية :  جمال جمال-تلة القدس المح

بالضرب المبرح على الشباب المعتصمين في دوار المنارة في قلب مدينة رام اهللا وسط » البلطجية«من 
  الضفة الغربية

اسية واالخالقية في احترام وطالبت الشعبية السلطة الفلسطينية بمستوياتها كافة، بتحمل مسؤولياتها السي
القانون واالعراف والتقاليد والقيم الوطنية وذلك بالكف عن التهرب ال بل والتواطؤ في االعتداء المتكرر 
على المعتصمين في دوار المنارة من شباب فلسطين المنادي بإنهاء االنقسام وانهاء االحتالل وصيانة 

  .الديمقراطية
ه لمن المؤسف أن يلجأ البعض في هذا الوقت بالذات إلى محاولة إجهاض وقالت الجبهة الديمقراطية ان

ومحاصرة هذه الحركة الشبابية بدال من الوقوف إلى جانبها ودعمها بكل السبل لتحقيق هدفها النبيل 
  .بإنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني

  1/4/2011الدستور، عمان، 
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  التي تتحدث عن ضلوع اليسار بإسقاطها" األدلة"تطالب حكومة هنية بكشف " الشعبية" .20

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة في غزة بالكشف عن األدلة والوثائق التي تتحدث : غزة
حاولت تنفيذ مخططين إلسقاط الحكومة الفلسطينية في " فتح"عنها، والتي تفيد بأن قوى اليسار وحركة 

  .القطاع
نطالب بكشف المعطيات : "نسخة منه" قدس برس"توب وصل وقالت الجبهة في تصريح صحفي مك

والوثائق التي  تدعم تلك االدعاءات، للعلن من خالل وسائل اإلعالم، بدالً من االستمرار في تكرار هذه 
  .، على حد تعبيرها"االسطوانة التي باتت بالية من كثرة تكرارها

  31/3/2011قدس برس، 
  

  د تطلبان من قطر استقبال قيادتيهما إذا انهار نظام دمشقحماس والجها": السياسة الكويتية" .21
أن قيادتي حركتي , أمس, "السياسة"¯كشفت مصادر فلسطينية مقيمة في سورية ل : خاص-" السياسة"
الى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل , كل على حدة, في سورية توجهتا" الجهاد االسالمي"و" حماس"

  .تين من دمشق إلى الدوحة في حال انهيار النظام السوريبطلب نقل مكاتب الحرك, ثاني
خالد مشعل وأبلغه " حماس"فإن أمير قطر استجاب لطلب رئيس المكتب السياسي لحركة , ووفقاً للمصادر

فيما رفض طلب األمين , عن استعداده لتجهيز مجمع لسكن عائالت قيادة الحركة ومكاتب لتسيير أعمالها
  .رمضان عبد اهللا شلح" الجهاد"العام لحركة 

التي تعتبر الوجهة االولى لهما في مثل هذه , ويؤكد توجه قيادتي الحركتين الى قطر وليس الى ايران
مع القيادة القطرية التي ترغب في تعزيز مكانتها العربية " حماس"متانة العالقة التي تربط , الظروف

  .بشكل عام والخليجية بشكل خاص
لألحداث في سورية " الجزيرة"يكون التغيير الذي تشهده طبيعة تغطية فضائية ولم تستبعد المصادر أن 

مذكرة بالقرار الذي اتخذته قطر بالمشاركة , مؤشراً على تغير الوجهة القطرية حيال النظام السوري
  .الفعلية في الجهود الدولية العسكرية الهادفة إلى حماية المدنيين الليبيين من قوات معمر القذافي

نالت الخطوة رضا القيادة االيرانية التي ال تريد في خضم االجواء التي تعيشها , حسب المصادروب
الساحة العربية ان تقوم بأي خطوة تدل على تدخلها في مجريات االمور في الدول العربية أو في توجيه 

الجهاد "ادة حركة كما أن طهران أبدت استعدادها الستضافة قي, البوصلة الفلسطينية بما يخدم مصالحها
  .على اراضيها ريثما تهدأ األمور في سورية" االسالمي

  1/4/2011السياسة، الكويت، 
  

  شعث يلتقي بلير في رام اهللا .22
، اللجنة "فتح"طالب نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية ومفوض العالقات الخارجية لحركة : رام اهللا

وأكد شعث، في تصريحات له عقب  .طاع غزةالرباعية بموقف أقوى لفك الحصار اإلسرائيلي عن ق
اجتماعه مع مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير، أمس برام اهللا، أذاعتها وسائل إعالم 
السلطة الفلسطينية، أنه طالب االتحاد األوروبي بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لفك حصاره عن 

جتماع كان بطلب من بلير، قبل اجتماع اللجنة االإن : "وقال .القطاع، للبدء في إعادة اإلعمار الحقيقي
الرباعية، لمعرفة وجهة نظرنا من االجتماع، واألمور التي نريدها في بيانها الختامي، وموقفنا من إنهاء 

  ".االنقسام بين شطري الوطن
  31/3/2011قدس برس، 
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    لى وجه الخصوصوقادة حماس عحملة تنقالت في صفوف قادة األسرى االحتالل ينفذ  .23
كشفت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية النقاب عن خطة إسرائيلية جديدة للتعامل : القدس المحتلة

 سلطات إدارة السجون االسرائيلية خالل األيام تنفيذمع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتمثل في 
مستهدفة بشكل خاص أعضاء الهيئة الماضية حملة تنقالت فى صفوف قادة الحركة الوطنية االسيرة، و

  . القيادية العليا لحركة حماس فى السجون وكبار النواب والمهندسين واالطباء والنخبة
وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة بان إدارة السجون أقدمت على نقل رئيس الهيئة القيادية العليا 

ريم، بينما نقلت األسير توفيق من سجن ايشل الى سجن هدا» يحيى السنوار«السرى حماس األسير 
ابونعيم عضو الهيئة من سجل ايشل الذي يقبع فيه إلى سجن عسقالن ، وكذلك نقلت األسير جهاد يغمور 

وبين األشقر ان هذه التنقالت جاءت بناء على رغبة قيادة جهاز . من سجن عسقالن إلى سجن شطة
محاولة منه إلجهاض الخطوات النضالية القادمة ، فى خطوة استباقيه و» الشاباك«المخابرات االسرائيلى 

التي ينوى األسرى تنفيذها احتجاجاً على ظروفهم القاسية ، وللمطالبة بوقف سياسة العزل االنفرادي 
  .بحقهم

  1/4/2011الدستور، عمان، 
  

  عباس السيد ينهي إضرابه بعد تحقيق غالبية مطالبهاألسير  .24
لدولي لحقوق اإلنسان، أن األسير القيادي عباس السيد قرر مساء أكدت مؤسسة التضامن ا: القدس المحتلة

يوما من خوضه معركة األمعاء الخاوية، احتجاجا على ) 23(امس االول إنهاء إضرابه عن الطعام، بعد 
وأوضح أحمد البيتاوي، الباحث في التضامن الدولي أن السيد اتخذ . ظروف احتجاز األسرى المعزولين

 مفاوضات مع قيادة االستخبارات في مصلحة السجون االسرائيلية، وقائد المنطقة هذا القرار بعد
  . الجنوبية، حيث تمت الموافقة على غالبية مطالبه اإلنسانية والمشروعة

  1/4/2011الدستور، عمان، 
  

  مضادة طائرات حربية بصواريخ إلسقاطحماس تخطط : الجيش اإلسرائيلي .25
ش االحتالل عن مصدر عسكري اسرائيلي كبير قوله ان حركة حماس  نقلت اذاعة جي:القدس المحتلة

   .فوق قطاع غزة في الفترة القادمةتجهز نفسها المكانية اسقاط طائرات اسرائيلية تطير 
تملك صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على "وحسب ضابط رفيع المستوى في الجيش فان حماس 

موضحا ان سالح الجو االسرائيلي يعرف "  ارتفاع منخفضالكتف وبامكانها اسقاط طائرات تطير على
  .كيف يتعامل مع التطور النوعي الخطير في قدرات منظمات قطاع غزة

  1/4/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  سقوط صاروخ على مدينة عسقالن .26
ية ذكرت مصادر إعالمية عبرية بأن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا مساء الخميس قذيفة صاروخ: الناصرة

تجاه ساحل مدينة عسقالن، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، في حين لم يعلن أي فصيل 
  .فلسطيني مسؤوليته عن عملية القصف

  31/3/2011قدس برس، 
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   بانهيار نفق بغزة"القسام"عنصر من استشهاد  .27
قالت في بيان صحفي  و .انهيار نفق للمقاومة في قطاع غزةوفاة باثر عنصرا منها القسام نعت كتائب 

إن حسن محمود أبو جاسر من مخيم جباليا استشهد اثر انهيار : "نسخة عنه" فلسطين أون الين"وصل 
  ". نفق للمقاومة

  31/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  في مخيم عين الحلوة" فتح اإلسالم"و" فتح" بين اشتباكات :لبنان .28
مجدداً في أتون الصراعات واألحداث األمنية من بابها دخل مخيم عين الحلوة  : محمد صالح- صيدا

من جهة ثانية، » جند الشام«و» فتح اإلسالم«من جهة و» فتح«وعادت االشتباكات بين حركة . العريض
  .بعدما ظن األهالي أنهم ارتاحوا من هذا النوع البائس من الترويع
الثة والنصف فجراً حتى الخامسة والنصف فقد اندلعت فجر امس اشتباكات عنيفة استمرت من الساعة الث

  .صباحاً وإن بشكل متقطع، وأسفرت عن سقوط خمسة جرحى وأضرار مادية
وأبدت مصادر فلسطينية قلقاً شديداً من المعركة التي استخدمت فيها األسلحة الرشاشة واالستنفارات 

محاولة اغتيال الفتحاوي أيمن هذه المعارك انفجرت بعد توتر األيام الماضية إثر . واالنتشار المسلح
غير المعلن الشيخ اسامة الشهابي بأنه » فتح اإلسالم«تتهم من يعتقد أنه امير » فتح«وتردد أن . التيجاني

كما تشير المعلومات إلى . وراء المحاولة كما بإخفاء المتهم بتنفيذ العملية وعدم تسليمه الى الكفاح المسلح
ة خلفاً لعبد الرحمن عوض الذي قتله الجيش اللبناني في عملية أمنية في أن الشهابي استلم امارة الحرك

  .شتورا في البقاع
وكانت أحياء الصفصاف وطيطبا والبركسات في مخيم عين الحلوة قد شهدت حوالى الثالثة والنصف من 
فجر أمس اشتباكات عنيفة بدأت بحسب شهود عيان عندما انفجرت ثالث قنابل يدوية دفعة واحدة 

  .مستهدفة منزل الشهابي في المخيم، وعلى األثر اندلعت المعارك في ظل انتشار واستنفار مسلح
وقد أسفرت المعركة عن سقوط خمسة جرحى معظمهم من آل الشهابي بينهم قاسم الشهابي وهو شقيق 
م اسامة الشهابي إضافة الى عصام الشهابي وجراحه خطرة وتم نقله الى مستشفى األقصى في المخي

  .وايمن الشهابي وشخص من آل الرفاعي، وتردد ان اسامة الشهابي قد أصيب في هذه المعركة
هناك «وعقدت لجنة المتابعة الفلسطينية الحقاً اجتماعاً طارئاً في مكتب الصاعقة، وأصدرت بياناً أكد ان 

خيرة وقد بدأت هذه سلسلة أحداث أمنية مشبوهة، من قبل عناصر مشبوهة وقعت في المخيم في اآلونة األ
األحداث بالتزايد في الفترة األخيرة من أجل النيل من أمن ووحدة المخيم واستقراره وأن األطراف 
والقوى الفلسطينية كافة في المخيم تقف متضامنة ومتماسكة في ما بينها من أجل التصدي لكل أشكال 

  .»الفتنة
  1/4/2011السفير، بيروت، 

  
  "يوم األرض"يي فصائل فلسطينية تح: لبنان .29

نظمت  مخيم شاتيال ففي في بيروت والمخيمات والمناطق،" يوم االرض"تتواصل االحتفاالت إحياء لـ
لمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين ليوم االرض، اعتصاما امام " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"

مهرجاناً في صالة مركز الشباب في مخيم البداوي اقامت الجبهة و. مقر االونروا في مخيم شاتيال
والقى كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية امين سر حركة فتح في الشمال ابو جهاد . الفلسطيني

فياض فدعا الى استنهاض الجماهير الفلسطينية عبر تحشيدها في المقاومة الشعبية ضد بناء الجدار 
  .  ستئناف المفاوضات في ظل االستيطانوالمستوطنات وحيا موقف القيادة الفلسطينية الرافض ا

  1/4/2011المستقبل، بيروت، 
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  أبوسيسي أدلى بمعلومات قيمة للغاية: "إسرائيل"نتنياهو يعترف ألول مرة بوجوده في  .30
اعترف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألول مرة باختطاف المهندس الفلسطيني : تل أبيب

طة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مدعيا أنه قدم معلومات مهمة وقيمة ضرار أبو سيسي، مدير مح
  . للغاية، أثناء التحقيق معه

وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية قال نتنياهو ردا على 
إلسرائيلي األسير لدى سؤال حول ما إذا كانت المعلومات تتعلق بمكان وظروف احتجاز الجندي ا

ولكن المعلومات . أنا ال أريد أن أتحدث عن عالقة مع موضوع شاليط أو غيره«: حماس، جلعاد شاليط
  .»فهو رجل حماس ويعرف الكثير. التي أدلى بها كانت قيمة جدا

بشكل قانوني ووفق كل «ورفض نتنياهو الحديث عن ظروف اختطاف أبو سيسي، لكنه أكد أنه معتقل 
يمكنني القول أن أبو سيسي قدم لنا معلومات ذات قيمة حول الجندي «: وأضاف. »ايير في إسرائيلالمع

. ال يمر يوم واحد دون أن نعمل من أجل اإلفراج عن شاليط«، منتهزا هذه الفرصة للتأكيد أنه »شاليط
حن نريد استعادة ن«وأردف قائال . »فهناك عمليات نقوم بها ولكن ال نفصح عن جميعها من أجل استعادته

من ال «وقال متسائال . »فأي رئيس حكومة سيفرج عنه سيكون أكثر شعبية وسيصفق الشعب له.. شاليط
هي تطالب .. ولكن الشروط التي وضعتها حماس هي شروط مبالغ فيها.. يريد اإلفراج عن شاليط؟

وإن فعلنا ذلك فهم .. بية معتقال، وهي تريد أن نفرج عنهم وإبقاءهم في الضفة الغر450باإلفراج عن 
  .»سيقتلون مستوطني مستوطنة أرييل وتل أبيب وحيفا والقدس المحتلة
استعدادي لإلفراج عنهم ونقلهم إلى «وأشار نتنياهو إلى ضرورة النظر جديا في مطالب حماس، معلنا 

رة أخرى مئات لكني لست على استعداد أن يفرج عنهم للضفة ليقتلوا م.. غزة أو إلى تونس أو حتى ليبيا
  .»ماذا سيحدث لو أفرجت عنهم وأبقيتهم في الضفة وقتل ابني في حافلة«وتساءل مجددا . »المستوطنين

  1/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نتنياهو يوفد مستشاره سراً لروسيا إلحباط مبادرة السالم األوروبية: هآرتس .31
ائيلي، بنيامين نتنياهو، أوفد مستشاره صباح اليوم أن رئيس الوزراء اإلسر" هآرتس"كشفت صحيفة 

اسحق مولكو، إلى العاصمة الروسية ليقوم بزيارة سرية األربعاء الماضي بهدف إحباط مبادرة السالم 
  .األوروبية

وقالت الصحيفة إن مولكو، التقى بوزير الخارجية الروسي، سرغي الفروف، وحاول إقناعه بأن ال تقوم 
األوروبي للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، التي من المقرر طرحها بعد روسيا بدعم مبادرة اإلتحاد 

  .1967أسبوعين، وفي مركزها إقامة دولة فلسطينية على حدود 
وأضافت الصحيفة أن مولكو زار روسيا برفقة المستشار القضائي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 

كما التقى بالمبعوث الروسي للشرق األوسط، وأجرى اجتماعا مع الفروف أستمر ألكثر من ساعة، 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن االثنين . سرغي يكوليف ومسؤولين آخرين

ولم تشر الصحيفة إلى نتائج  .قدموا أفكاراً إسرائيلية جديدة لتحريك عملية السالم مع الفلسطينيين"
الروسي، إال أنها لفتت إلى أن تصريحات الفروف خالل اللقاء مع المحادثات في روسيا وماذا كان الرد 

  .مولكو توحي بأنها روسيا لن تحبط المبادرة األوروبية
  1/4/2011، 48موقع عرب
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  ستغير وجه الحروب القادمة" القبة الحديدية: "باراك .32
دة منظومات دفاعية إن منظومة القبة الحديدة إضافة إلى ع: قال وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك

  . أخرى من شأنها أن تغير وجه الحروب القادمة
 حيث تنصب 1948وجاءت أقوال باراك خالل زيارة خاصة قام بها إلى جنوبي األراضي المحتلة عام 

القبة الحديدية قبالة مدينة بئر السبع، وذلك في زيارة إلى الكتيبة المسئولة عنها وللوقوف على عملها عن 
  . كثب
ما زلنا بحاجة إلى عشرة سنوات : "العبرية عن باراك قوله" معآريف"ل الموقع االلكتروني لصحيفة ونق

  ". حتى نتحصن بمنظومات وبطاريات دفاعية متطورة، ذلك ألن الميزانية المطلوبة ضخمة للغاية
يدية تُعد وأبدى باراك إعجابه لسرعة استجابة المنظومة وصدها للصواريخ، مشيرا إلى أن القبة الحد

  . على حد تعبيره. انجازا تكنولوجيا إسرائيليا منقطع النظير وأنها انجاز لسالح الجو اإلسرائيلي
أن الحديث يدور حول البطارية األولى فقط، ستنضم إليها عدة بطاريات مستقبلًا، إلى جانب "وأكد 

م خالل السنوات العشر العصا السحرية، وصارخ حيتس، كل ذلك سيت: منظومات دفاعية أخرى مثل 
  ". القادمة

  %.100وأشار باراك إلى أن المنظومة الدفاعية ليست عملية 
  31/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  ثورة مصر أضعفت منع التهريب إلى غزة: باراك .33

ما رأى وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، أن الثورة المصرية رب
. أضعفت السيطرة في سيناء، وألحقت ضرراً بجهود منع التهريب إلى قطاع غزة وخصوصاً األسلحة

األسد يحاول مواجهة االحتجاجات بالسير على حبل ) الرئيس السوري بشار(نظام «وعن سوريا، قال إن 
. »خطورة الوضعرفيع، بين استخدام القوة لقمع االحتجاجات واستخدام قوة أكبر من شأنها أن تزيد من 

في إشارة إلى » تركيا تقوم بعمل هام في محاولة لفتح عيني األسد وإجراء إصالحات«وأضاف أن 
  .اتصاالت أجراها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مع األسد وحثه على القيام بإصالحات

  1/4/2011، االخبار، بيروت
  

   اإلستراتيجيةاوبرامجه" يلإسرائ" على سياسة نتنياهو تشكل خطراً: أولمرت .34
هاجم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، خليفته نتنياهو، بسبب سياسة :  نظير مجلي- تل أبيب

الجمود والتحجر التي يتمترس فيها، وكذلك بسبب تصريحاته منذ يومين بأنه جاهز لقمع انتفاضة 
، إن سياسة نتنياهو تشكل خطرا »ديمااك«وقال أولمرت، الذي كان يتحدث في اجتماع لحزبه . فلسطينية

فالجمود الذي يفرضه على المفاوضات، يعتبر كارثيا . حقيقيا على إسرائيل وبرامجها االستراتيجية
  .بالنسبة لمستقبلها ومصالحها العليا

وتمكن من زرع الثقة في . وأضاف أولمرت، أنه عندما كان رئيسا للحكومة، كرس جل وقته للمفاوضات
ولكن العالم . اضطررنا لخوض حربين؛ واحدة مع لبنان والثانية مع غزة«: ي العالم تقريباكل مكان ف

وقف معنا وصفق لنا وقال إن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وعن المواطنين اإلسرائيليين في سدروت 
  .»عله ينقذهوما يبثه نتنياهو هو الضعف والعجز وانتظار الحظ ل. وغيرها، وأما اليوم فإن العالم يعزلنا

واستغرب أولمرت حالة الوهن التي تبدو لدى نتنياهو، وقال إن األمر سيكلف إسرائيل ثمنا باهظا، قد 
وطالب الحكومة بإحداث انعطاف في سياستها باتجاه عملية . يصل إلى تهديدها بأخطار على وجودها

درة يجب استغاللها لمصلحة سالم حقيقية، مؤكدا أن الثورات التي تجتاح العالم العربي هي فرصة نا
ومع . إنها تشكل انعطافا تاريخيا في منطقتنا، وال يعقل أال نسهم فيه بالشكل اإليجابي المالئم«السالم؛ 
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ذلك، فإن حكومة نتنياهو متجمدة، تفرض على إسرائيل منذ سنتين جمودا سياسيا خطيرا ويهدد بعزلة 
  .»خانقة لنا على كل األصعدة والمجاالت

قد أفهم ذلك عندما حصل . لقد اكتفينا بدور المتفرج على األحداث في العالم العربي«: أولمرتوتساءل 
ولكن عندما حصلت التغيرات في مصر، فهؤالء جيراننا؛ فماذا فعلنا . األمر في تونس، فهي بعيدة عنا

تم ماذا سنفعل إذا فها هي سورية؛ فهل تساءل. وها هي األمور تقترب منا أكثر وأكثر.. وماذا نفعل اليوم؟
وصلت الثورات العربية إلى أي المناطق الفلسطينية؟ هل سننزل الجيش لقمعها ونضع أنفسنا في مكان 

  .»واحد مع ليبيا؟
  1/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أولمرت يوصي بضرورة القيام بعملية عسكرية مخططة محّددة األهداف كبيرة الحجم في غزة .35

هيوني السابق، ايهود اولمرت، عن اعتقاده بضرورة القيام بعملية عسكرية أعرب رئيس الوزراء الص
واسعة النطاق في قطاع غزة، مخططة بشكل جيد، ومحددة األهداف، وكبيرة الحجم، من أجل تغيير 

. قبل أكثر من عامين" الرصاص المصبوب"الواقع الحالي في غزة، مبدياً أسفه لعدم استكمال عملية 
بفضلها " إسرائيل" مثل هذه العملية يجب أن تترافق بخطوة سياسية جريئة قد تنال ورأى أولمرت أن

إن قمنا بحرب أخرى على غزة فهذا األمر لن ينفع كل : "تعاوناً وتفهماً من قبل المجتمع الدولي، وقال
لية المبررات الصادقة لدينا، وسنواجه انتقادات دولية عدائية ضدنا، ولكن إن عرفنا كيف نرفق العم

هل ما تفعلونه في ليبيا : العسكرية بخطوات سياسية، فسنحظى بدعم المجتمع الدولي كله، وسنقول له
  "مجاز لكم وما نفعلُه في غزة ممنوع؟

  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة األولى 
 31/3/2011، 2217التقرير المعلوماتي 

  
  دولة فلسطينيةدبلوماسيون إسرائيليون يطالبون باالعتراف ب: يديعوت .36

أمس، إن عددا من السفراء اإلسرائيليين " يديعوت أحرنوت" قالت صحيفة : برهوم جرايسي-الناصرة 
في العالم، ومعهم عدد من كبار موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية يعتقدون أن إسرائيل ملزمة 

ولة لإلفالت من الضغط باالعتراف منذ اآلن، بدولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة، وكما يبدو في محا
  .الدولي، وتزايد االعتراف بالدولة الفلسطينية في العالم

، حسب وصف الصحيفة، إن على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطينية ضمن حدود "كبار"ويقول سفراء 
مؤقتة، ومن ثم تدعو قيادة تلك الدولة إلى مفاوضات سياسية ومكثفة حول الحدود الدائمة، وجاءت هذه 

وة في أعقاب تزايد الحراك الفلسطيني في الحلبة الدولية، من أجل مطالبة األمم المتحدة االعتراف الدع
  .المقبل) سبتمبر(، في شهر أيلول 1967بقيام دولة فلسطينية في حدود 

في إسرائيل قولها إن على اللجنة الوزارية السباعية، التي " كبيرة"ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية 
بخ القرار في حكومة بنيامين نتنياهو، أن تستوعب مدى أهمية الحراك الفلسطيني في األمم تعتبر مط

المتحدة، وأضافوا، إنه على الرغم من عدم أهمية قرار األمم المتحدة من ناحية قانونية دولية، إال أن 
ينيون إجراء ، وسيطلب الفلسط1967 في حدود العام 2011القرار سيعني قيام دولة فلسطينية في العام 

  .مفاوضات اعتمادا على هذا القرار
ويقول أحد المسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ولم تكشف الصحيفة عن اسمه، إنه ال يمكن وقف 

، "إن العالم يعتبرنا أننا االحتالل األخير في العالم، واالحتالل اليوم ليس أمرا شرعيا"التحرك الفلسطيني، 
سنكون أمام مشكلة صعبة، وعلينا أن ) سبتمبر(إذا انتظرنا إلى شهر أيلول "، وقال دبلوماسي آخر
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الخروج بمبادرة واإلعالن حتى صباح الغد عن اعترافنا بدولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة، وهذا 
  ".سيجعل الفلسطينيين مسؤولين عن مصيرهم

ة، رفائيل براك، بعث ببرقية سرية وقالت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية إن مدير عام وزارة الخارجي
بالنسبة " إلى أعلى مستوى ممكن" سفارة إسرائيلية تتضمن تعليمات لرفع احتجاج دبلوماسي 30ألكثر من 

  .للنشاط الفلسطيني، للدفع إلى األمام باعتراف دولي بدولة فلسطينية
 1/4/2011، الغد، عّمان

  
  لية لمنع التمييز العرقي مثير للسخرية على المعاهدة الدو"إسرائيل"توقيع : بركةمحمد  .37

اعتبر النائب في الكنيست اإلسرائيلي محمد بركة، توقيع إسرائيل على المعاهدة الدولية لمنع : الناصرة
  .التمييز العرقي مثير للسخرية

 سرائيل وقعتإوأوضح بركة في الجلسة التي بادر لها إلحياء اليوم العالمي لمناهضة التمييز العرقي، أن 
على االتفاقية في الوقت التي يسارع فيه الكنيست بسن عدد كبير من القوانين العنصرية على أسس قومية 

  .عرقية
 أعدت األمم المتحدة ميثاقا يحظر التمييز على أساس عرقي، ووقعت عليه 1966وقال بركة، في العام 

 أن سياستها على ارض الواقع العديد من الدول، ومن السخرية أن إسرائيل وقعت على هذا الميثاق، إال
  .تتناقض كليا مع مضمون تلك الوثيقة

وأكد بركة أن العنصرية التي تبدأ ضد العرب ال تنتهي عندهم، وعرض أمثلة للتمييز ضد ذوي البشرة 
  .السوداء، كما تبين من بحث في لجنة االقتصاد في الكنيست
مم المتحدة لمنع التمييز على أساس عرقي، مادة ودعا بركة في كلمته وزارة التعليم إلى جعل ميثاق األ

إن المطلوب زيادة التثقيف على أسس الديمقراطية، وفي نفس 'تعليمية وتثقيفية لطالب المدارس، وقال، 
الوقت على هذه الهيئة، الكنيست، والسياسيين الجالسين فيها أن يتنبهوا لما يفعله عدد من الجالسين 

در كبير للخطاب والتوجهات العنصرية المستشرية في السنوات األخيرة، بكونهم مص) في الكنيست(هنا،
  .بشكل خاص

  31/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   عاما من االعتقال26سرائيلي بعد إ من قتل صبي يندراسة تكشف براءة شبان فلسطيني .38
 دراسة خاصة وعلمية ومعمقّة أعدها على' القدس العربي'حصلت صحيفة  :الناصرة  زهير أندراوس

البروفسور اإلسرائيلي، يشعياهو لنفينتسيئيل، من الجامعة العبرية في القدس، واتي تؤكد بشكٍل قطاعٍ 
 اإلسرائيلي ة بقتل الصبيالشباب العرب الخمسة، الذين أدانتهم المحكمة اإلسرائيلي وحازم ال لبس فيه أن

 هم أبرياء، ولم يقدموا على عملية القتل البشعة 1983دينة حيفا في العام من م)  عاما14(داني كاتس، 
والقذرة، مضافا إلى ذلك، فإن معد الدراسة، التي تُنشر هنا ألول مرة وبشكل حصري، بناء على طلب 
خاصٍ من أحد المتهمين، علي غنايم، يقول ويفصل ويجزم في نتائج البحث الذي أعده إن منفذ عملية 

 26قتل ما زال حرا وطليقا، في حين أن الشبان العرب يقبعون في غياهب السجون اإلسرائيلية منذ ال
عاماً ونيف، مشدداً على أنّه بعد االطالع على الملف بكامله توصل إلى نتيجة حتمية مفادها أن الشبان 

 هؤالء الشبان، من مهمة العرب أبرياء، وأن الشرطة التي حققت في عملية القتل أعفت نفسها بتوريط
  .البحث عن القاتل الحقيقي، على حد تعبيره

وكشفت الدراسة النقاب عن أن المتهمين قالوا في بداية محاكمتهم بأن االعترافات ُأخذت منهم بالقوة، 
 وأحضروا أربعة شهود لتأكيد األمر، من بينهم الطبيب الذي يعمل مع الشرطة لإلدالء بشهاداتهم، ولكن
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محكمة رفضت هذه الشهادات من منطلقات تقنية، ولو أنّها وافقت على الشهادات، يقول البروفسور ال
  .اإلسرائيلي، لكان الشبان العرب حصلوا على البراءة فوراً

  1/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  الشباب يزدادون تعصباً: "إسرائيل"استطالع للرأي في  .39
)  سنة24-14(ئيل تناوَل مواقف الشبيبة اليهود في الدولة العبرية أكد استطالع جديد في إسرا: الناصرة

العنصر القومي «من الديموقراطية، أن المقاربات السائدة في أوساط الغالبية منهم تؤشر إلى تعزز 
 األخيرة، في مقابل تراجع ملحوظ لألهمية التي يولونها للقيم 12في مواقفهم، في السنوات ال » اليهودي
 في المئة ال يعتقدون إن مفاوضات حالية مع الفلسطينيين 75اطية والليبرالية، كما أظهر أن الديموقر

  .ستقود إلى السالم وإنهم يفضلون إبقاء الوضع القائم
 األخيرة الذي أجراه معهدان متخصصان في أوساط 12وهذا هو االستطالع الثالث في السنوات ال 

وعدداً مماثالً من )  سنة24-21( شاب 800ينة نموذجية من وشمل االستطالع ع. الشبيبة في إسرائيل
  ). سنة18-15(الفتيان 

ارتفعت نسبتهم العام الماضي إلى » يمينيين« ب 1998 في المئة الشباب أنفسهم عام 48وبينما عرف 
  ). سنة12 في المئة قبل 32(» يساريين« في المئة عرفوا انفسهم ب 12 في المئة، مقابل 62

للدولة على نظام سلطة القانون، ورأى » أقوياء« المئة من المستطلعين إنهم يفضلون زعماء  في60وقال 
  . في المئة أنه يجب تفضيل احتياجات إسرائيل األمنية على القيم الديموقراطية70

 18من (إلسرائيل المسألة األولى من حيث األهمية » الهوية اليهودية«وتضاعفت نسبة الذين يرون في 
الهوية «في مقابل تراجع الذين يعتبرون ) 2010 في المئة عام 33 إلى 1998في المئة عام 

ة الذين كذلك انحسرت نسب).  في المئة14 في المئة إلى 26من (المسألة األكثر أهمية » الديموقراطية
 12 في المئة قبل 28 في المئة مقابل 18إلى » المسألة األهم«يرون في السالم بين إسرائيل وجاراتها 

  .سنة
داخل إسرائيل هو » الشرخ بين اليهود والعرب«أن )  سنة12 في المئة قبل 27( في المئة 42ويرى 

 في 44(ن العلمانيين والمتدينين الشرخ بي)  في المئة23(الشرخ األبرز في المجتمع اإلسرائيلي، يليه 
 في المئة من الشباب اليهود إنهم ال يؤمنون بالتعايش المشترك بين اليهود 55وقال ). 1998المئة عام 

 في 50وعارض .  في المئة إنه يجب منع انتخاب نواب عرب للكنيست46وقال . والعرب في إسرائيل
 في المئة 12 يشعرون بالكراهية تجاه العرب، و في المئة إنهم25وقال . المئة السكن بجوار العرب
  . في المئة فقط يكنون لهم مشاعر المودة2.5يشعرون بالخوف منهم، و

 في المئة إنهم ال يعتقدون إن مفاوضات حالية مع الفلسطينيين ستقود إلى السالم وإنهم يفضلون 75وقال 
  .إبقاء الوضع القائم

  1/4/2011، الحياة، لندن
  

 !عميل مزدوج... الهّجانرأفت : هآرتس .40
» هآرتس«في ادعاء ال يخلو من عالمات االستفهام لجهة التوقيت والمضمون، ذكرت صحيفة 

، درة تاج االستخبارات المصرية، والشخصية المحفورة »رأفت الهجان«اإلسرائيلية، في تقرير أمس، أن 
ن قصته عن ظهر قلب، ويتداولون عميقاً في الوجدان الشعبي والقومي المصري، والذي يحفظ المصريو

، العميل المزدوج الذي نجحت االستخبارات »يتيد«بطولته وجرأته وحنكته األسطورية، ما هو إال 
اإلسرائيلية في كشفه، ثم تجنيده، واستخدامه الحقاً لتضليل االستخبارات المصرية عبر تقديمه معلومات 
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 التي شنّها سالح الجو اإلسرائيلي في الساعات األولى كاذبة كان لها دور حاسم في نجاح الضربة الجوية
  .1967من حرب األيام الستة سنة 

  1/4/2011االخبار، بيروت، 
  

  لنتنياهو" حيلة إعالمية"ال يملك معلومات عن شاليط واختطافه " أبو سيسي: "هيئة إسرائيلية .41
لفلسطيني المختطف لدى ، أن المهندس ا"هيئة العمل من أجل اإلفراج عن شاليط"أكدت : الناصرة

االحتالل اإلسرائيلي، ضرار أبو سيسي، ال يملك أي معلومات عن مصير الجندي اإلسرائيلي األسير 
  .لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط

واعتبرت الهيئة، أن الحديث عن وجود عالقة بين اختطاف أبو سيسي وبين مساعي الحكومة اإلسرائيلية 
تستهدف " حيلة إعالمية"الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، ما هو إال إلطالق سراح 

التفاخر بأنه يخطو خطوات عملية "منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت ل 
  .، وفق تقديرها"لإلفراج عن  شاليط

ال يقدم شيئا في قضية شاليط، كما أنه ال يسهم "ي فيما جددت تأكيدها على أن اختطاف المهندس الفلسطين
  .، حسب تأكيدها"في تحريره، ألن أبو سيسي ال يملك معلومات عن مصيره

شنّت هجوما الذعا على نتنياهو، متهمة إياه  " هيئة العمل من أجل اإلفراج عن شاليط"ويشار إلى أن 
  .يلي المختطف منذ قرابة الخمسة أعوامبعدم تقديم ما يذكر في سبيل إطالق سراح الجندي اإلسرائ

  31/3/2011قدس برس، 
  

  " إسرائيل" طائرات ضخمة إلخماد الحرائق تصل ثالث .42
حطت في الكيان اإلسرائيلي عصر الخميس ثالث طائرات ضخمة إلخماد الحرائق كجزء من : القدس

  .سرب طائرات اإلطفاء المنوي تشكيله
هذه الطائرات ستساهم في "إن :  نتنياهو بهذه الخطوة، قائالورحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

  ". مكافحة الحرائق الضخمة
الذي لقي مصرعه في حريق الكرمل الهائل قبل ) Riven(وقرر نتنياهو إطالق اسم الفتى العاد ريفن 

    .عدة أشهر على سرب طائرات اإلطفاء
  1/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   نهر البارد قراءة معيشية وسياسية واقتصادية وقانونية وأمنية في أزمة مخيم:اسحملمؤتمر  .43

لم ينسجم المؤتمر األول الذي عقده مكتب شؤون الالجئين في لبنان التابع لحركة حماس : سعدى علوه
في غرق المتحدثون . "اإلنقاذ واإلعمار" لـ"األولوية"أمس حول مخيم نهر البارد مع عنوانه الذي أعطى 

، وما تخللها من نزوح وتهجير، وما تالها من استمرار للمعاناة، 2007نقاش ما كان قبل حرب العام 
  .ونهب لألرزاق وإحراق للبيوت، وخصوصاً في تحديد الجهة التي تسببت باندالع ما حدث

 كافية لتفسير ولم تكن مشاركة رئيسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مايا مجذوب، في الجلسة االفتتاحية،
واكتفت مجذوب، بعد رسم صورة وردية عن . التأخير المستمر وغير المبرر، في عملية إعادة اإلعمار

العالقات اللبنانية الفلسطينية، باالعتراف بالتأخير والعثرات التي شابت وعود الدولة اللبنانية والتزاماتها 
ولم تتطرق  ."لتزام وال يعني انه ما زال موجوداًذلك ال يلغي اال" إنتجاه عملية إعادة اإلعمار، لتقول 

مجذوب إلى األسباب الجوهرية لعدم تسليم الجزء األول من الرزومة األولى من بين ثماني رزم يعاد 
إعمارها في البارد القديم، كما لم تتطرق ال من بعيد وال من قريب لوضع المنطقة المحاذية لمخيم نهر 
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اللبنانية اإلشراف على إعادة إعمارها، وخصوصاً السعي لتأمين التمويل البارد التي تولت الحكومة 
  .الالزم لذلك

في المقابل، جاء تمثيل األونروا ضعيفاً عبر مسؤول معني باإلعالم، وآخر من ممثليها في مخيم نهر 
لة البارد، ولم يخصص المؤتمر كلمة ألي منهما، في إشارة إلى العالقة المتوترة بين حماس والوكا

  .الدولية حول ما يحصل في مخيم نهر البارد خصوصاً
كان هناك قرار بتدمير المخيم نفذه الجيش "وطالب المناضل الفلسطيني صالح صالح، بعدما رأى انه 

، بضرورة رفض نموذج مخيم نهر البارد الذي يحاولون أن يعمموه، داعياً إلى وقف المؤتمرات "اللبناني
وليخرج معنا من يناصروننا من اللبنانيين لنعتصم نحن من "ات، مضيفاً والخروج بتظاهرات واعتصام

  ."داخل حاجز الجيش اللبناني على أبواب المخيم، وهم من خارجه
افتتح المؤتمر منسقه سامي حمود، ثم عرض المسؤول عن مكتب شؤون الالجئين في حماس ياسر عزام 

وخروج أهل المخيم من بيوتهم، بقصد التعاون مع ، "بأيد غير فلسطينية"عن ظروف اشتعال حرب البارد 
عندما أصروا " أنهموأشار إلى  ."الخروج مؤقت والعودة مؤكدة واإلعمار حتمي"الجيش بعدما صدقوا أن 

  ."على التمسك بالمخيم، فإذا بهم في سجن كبير تحت مسمى منطقة عسكرية
 "المخيم المنكوب"اني معاناة فلسطينيي ولخص أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد سميح لوب

التشرد والعيش في البراكسات، والتأخر في إعادة اإلعمار، وجعل المخيم منطقة عسكرية وفرض "بـ
تصاريح الدخول، والظروف المعيشية القاتلة، وعدم تسليم ما تبقى من مناطق في المخيم الجديد، وعدم 

ة، ومشاكل التعليم وتدني مستوى الطالب والصعوبات التي السماح ببناء ما تهدم من مبان ووحدات سكني
وطالب لوباني بضرورة استرداد أمالك منظمة . "تحول دون الدراسة الجامعية، وعدم دفع التعويضات

  .التحرير الفلسطيني وتأمين موارد كافية إلعادة اإلعمار برمتها
الن "وما قبله وما بعده، أبدت أسفها وبعدما عرضت مجذوب مساعي الدولة اللبنانية من مؤتمر فيينا 

  .، مشيرة إلى وجود تحديات كبيرة"»المقاربة لم تؤد إلى وضع سليم في المخيم
 أنمن المخزي لنا كلبنانيين " المرئي والمسموع غالب قنديل انه لإلعالمورأى عضو المجلس الوطني 

، " كنا أخذنا عبرةإنال أعرف  مخيم لجوء دمرته حرب إلىيكون هناك الجئون يحلمون بعودة ثانية 
كشف هذه المعاناة والى تحرير الرأي العام والدولة اللبنانية من القراءة "داعياً اإلعالم اللبناني إلى 

  ."العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني
واستعرض النائب عالء الدين ترو الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، متسائالً عن 

 الفلسطينية، ووحدة الموقف الفلسطيني، وعن الحوادث األمنية على أبواب -الفلسطينية المصالحة "
وعاهد ترو الفلسطينيين على البقاء معهم في حل مشاكلهم والنضال من اجل إقرار حق . "المخيمات

  .التملك في المجلس النيابي، وبقية الحقوق الفلسطينية
مسؤولية عن تأخر عملية إعمار المخيم وتباطئها تقع، في  الأن"ورأى ممثل حماس في لبنان علي بركة 

 التي األونرواعمار ثم على وكالة ، على الحكومة اللبنانية المعنية بتوفير المال الالزم لإلاألولىالدرجة 
لماذا السكوت عن عدم التزام "متسائالً ، " بتكليف من الحكومة اللبنانية والدول المانحةاإلعمارتقوم بعملية 

 البند الجزائي في العقد؟ ومن األونروا العقود والمواقيت؟ ولماذا ال تستخدم وكالة اإلعماركات شر
 وتباطئها؟ ولماذا هذا التواطؤ مع شركات البناء؟ ولماذا هذا الهدر اإلعمارالمستفيد من تأخير عملية 

 كما سأل عن الكلفة "؟ وربما بعدهاوأثناءها التي تسبق عملية البناء اإلدارية األعمالالمالي على 
  .المضاعفة وعن الدور األميركي في إعادة اإلعمار

  األولىالجلسة 
. "المسؤولية السياسية ومن يدير الدفة؟" التي ترأسها النائب الوليد سكرية، لـاألولىوخصصت الجلسة 

 إلىفتا ، ال"ضرورة استخالص العبر مما حصل في نهر البارد كي ال تتكرر المأساة" إلىوأشار سكرية 
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 إلى اإلسالم تسرب فتح إلىاالنقسام الفلسطيني وغياب مرجعية تضبط الوضع في المخيمات، ما أدى "
 في ظل االنقسام اللبناني بين فريق داعم للمقاومة في اتجاه تحرير فلسطين وفريق آخر وأيضاًالمخيم، 

تشرذم والضياع السياسي في ال"ووصف ذلك بـ. "يريد السير في التسوية مهما كانت الحلول التسووية
  ."الحالتين اللبنانية والفلسطينية

وذكّر المسؤول عن العالقات اللبنانية في حركة حماس رأفت مرة، بموقف الفلسطينيين الذين استنكروا 
االعتداء على الجيش اللبناني والذين خرجوا من المخيم بناء على وعد الرئيس السنيورة بالعودة وإعادة 

أن قضية البارد هي نموذج للعالقات الفلسطينية اللبنانية، وان الالجئين الفلسطينيين في لبنان اإلعمار، وب
  .يحتفظون بحقهم السياسي والقانوني

وبعدما استعرض جذور مشكلة البارد، والعالقات اللبنانية الفلسطينية، ومستويات القضية السياسية 
 قدم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير واالجتماعية والفنية، وتحويل المخيم إلى فراغ،

التمويل "وتتلخص المطالب بـ. فلسطين مروان عبد العال ما أسماه روافع مطلوبة لمرحلة جديدة
الستمرار اإلغاثة واستكمال اإلعمار والتعويضات كافة، حل القضايا القانونية العالقة، اللجوء إلى 

المخيم، استعادة الحياة الطبيعية والمدنية واالقتصادية في البارد،  أبناءمحاكمات عادلة للموقوفين من 
  ." الفلسطينية–اعتبار إعادة إعمار البارد وترسيخه نموذجاً في العالقات اللبنانية 

  الجلسة الثانية
لحق العودة علي هويدي الظروف التي نكبت مخيم نهر البارد ) ثابت(وبعدما عرض المدير العام لمنظمة 

وفصل هويدي . " وتحديات الواقع والمستقبلواإلدارة اإلعمار، وعملية األهليةدور المنظمات "ن تحدث ع
  .في الرؤية القانونية لما يحدث وفي فرض التصاريح والرقابة العسكرية، متخذاً من حي سعسع نموذجاً

 نهر أزمةللبنانية من وتوقف الباحث جابر سليمان عند العالقات اللبنانية الفلسطينية والمواقف الرسمية ا
 الوثيقة التي سربت حول العالقة - مقاربات بما يخص امن المخيم والمحيط والعقد أربعالبارد، مقدماً 

  .بين الدولة والالجئ، وحقوق اإلنسان والمفهوم القانوني ألمن الفرد وامن الدولة
الحنفي ظروف تهجير محمود ) شاهد (اإلنسانوبعدما استعرض مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق 

الفلسطينيين من مخيم نهر البارد، استحضر القوانين الدولية التي يمكن االستناد إليها في الدفاع عن حقوق 
 على مخيم نهر البارد من منظور القانون الدولي لحقوق األمنيوفصل حنفي في الحصار . أهالي المخيم

  . والقوانين اللبنانيةاإلنسان
 الرئيس سليم الحص، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان  حيان حيدر ممثالً.شارك في المؤتمر د

  .اهللا حمود ممثال حزب اهللا اهللا، النائب السابق زهير العبيدي، الشيخ عبد اهللا عبد السفير عبد
  1/4/2011فير، بيروت، الس

  
  هجرة الفلسطينيين لن تتكرر أبداً: صالحرائد الشيخ  .44

، الشيخ رائد صالح، أن يوم 1948إلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام أكد رئيس الحركة ا
لن تتكرر مظاهر هجرة : "األرض يمثل يوم ارتباط للمقدسيين والفلسطينيين بأرضهم ومدينتهم، وقال

، وإن كان هناك هجرة فهي لإلسرائيليين، أما نحن فباقون في أرضنا وديارنا ما بقي للفلسطينيين أبداً
وأوضح خالل انطالق فعاليات يوم األرض في القدس المحتلة، من خيمة اعتصام ". الزعتر والزيتون

، والتي تنظمها الحركة اإلسالمية بالتعاون مع مؤسسة /31/3 حي البستان في بلدة سلوان، الخميس
يوم، كي نحافظ ما هي إال رسالة نحملها اليوم، ويجب أن نؤديها كل "القدس للتنمية، أن زراعة األشجار 

  ودعا صالح المقدسيين  ".على بيوتنا وأراضينا ومقدساتنا، حتى انتصار قضيتنا قضية شعبنا الفلسطيني
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إلى المزيد من الثبات والصمود في وجه سياسة الهدم والتهجير والمصادرة والحفريات التي تستهدف 
  .وجود المقدسيين وهويتهم وأرضهم ومقدساتهم

  31/3/2011، ينموقع فلسطين أون ال
  

  فلسطين المحتلةفي % 3ال نملك سوى : الطيبي .45
 ال يملكون اليوم سوى 48  قال النائب العربي بالكنيست اإلسرائيلي أحمد الطّيبي إن فلسطينيي:نابلس

وأضاف الطيبي في ندوة لطلبة  .منها% 85من أراضي فلسطين المحتلة، بينما كانوا يملكون سابقًا % 3
تنسيق من وزارة اإلعالم بنابلس الخميس أن االحتالل عمل وفق نظرية تفريغ األرض جامعة النجاح ب

الفلسطينية من العرب وإحالل المستوطنون اليهود مكانهم، واليوم يعمل على مصادرة الحقوق 
  .المشروعة، كمنع إحياء ذكرى النكبة وقانون المواطنة وغيرها

د اشتية طرح حكومة االحتالل للمفاوضات ال يلبي الحد من جانبه، عدعضو اللجنة المركزية لفتح محم
 .من مساحة فلسطين التاريخية والقدس عاصمة لها% 22األدنى للمطالب الفلسطينية التي تريد دولة على 

 ألف مستوطن 100، حيث كان يسكن نحو 2010 إلى عام 1991وبين تزايد أعداد المستوطنين من عام 
  .عشوائية200مستوطنة و185 ألف بـ530نحو بالضفة والقدس، واليوم يعيش 

  31/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  ه تمدد اعتقال"إسرائيل"وأبو سيسي ينفي عالقته بقضية شاليط وحماس  .46
الفلسطيني ضرار أبو سيسي، المعتقل في المهندس  ، أنغزةمن  1/4/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

، 19/2 في )الموساد(من أوكرانيا على يد جهاز االستخبارات اإلسرائيلية سجون االحتالل منذ اختطافه 
رفض اتهامات االحتالل له باالنتماء لحركة حماس، وامتالكه معلومات حول الجندي اإلسرائيلي األسير 

وأكد أبو سيسي للصحافيين خالل مثوله أمام المحكمة المركزية اإلسرائيلية أنه ليس على . طغلعاد شالي
ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن أبو سيسي قوله . شاليطقة بقضية عال

  ."لقد خطفوني من أوكرانيا"للصحافيين 
وقررت المحكمة المركزية تمديد فترة اعتقال أبو سيسي لمدة خمسة أيام إضافية، ومنع نشر تفاصيل 

  .القضية وفرض حظر النشر عليها
 فيرونيكا زوجة المخطوف أبو ، أنتل أبيبو ،غزة من 1/4/2011ألوسط، لندن، الشرق اوأضافت 

ال تعرف ماهية المعلومات القيمة التي أعطاها "سيسي نفت أن يكون له عالقة بحماس، مؤكدة أنها 
ال ": وفي حديث مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي قالت زوجة أبو سيسي وهي من أوكرانيا. "زوجها إلسرائيل

  ."جهزة االستخبارات األوكرانية مساعدة إسرائيل في القبض على زوجييمكن أل
سعد نفى  السفير الفلسطيني في أوكرانيا محمد األ، أنكييف من 31/3/2011وكالة رويترز، وجاء في 

  . في حماسيوم الخميس أن يكون ضرار أبو سيسي عضواً
  

  فلسطينياً 18االحتالل يقتحم الخليل والجفتلك ويعتقل  .47
اقتحمت قوات االحتالل قرية الجفتلك، في األغوار الشمالية، وصادرت :  جمال جمال-س المحتلة القد

  . أربع جرارات زراعية دون مبرر ونقلتها إلى جهة مجهولة دون إبداء األسباب
، خالل مداهمتها واإلصالح بينهم نائب عن كتلة التغيير  فلسطينيا18ً أمسواعتقلت قوات االحتالل فجر 

 أمس استشهد مواطن فلسطيني صباح  كما. جهة مجهولةإلىنازل في محافظة الخليل، واقتادتهم عدة م
  . في مدينة القدس المحتلة، إثر دهسه من قبل سيارة مستوطن بصورة متعمدة
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 في المناطق الشرقية من اإلسرائيليةهذا وتوغلت ظهر الخميس، عدد من اآلليات والجرافات العسكرية 
 آليات في أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب 3 جرافات و5تضم . ب قطاع غزةمحافظة رفح جنو

  .من البرج األحمر إلى الشرق من المحافظة
  1/4/2011الدستور، عّمان، 

  
   عن حقوقهناألسيرات الفلسطينيات يهددن بخطوات احتجاجية دفاعاً .48

اتخاذ خطوات احتجاجية خالل الشهر  أفادت األسيرات في سجن الشارون والدامون أنهن بصدد :رام اهللا
  . على استمرار إدارة السجون بانتهاك حقوقهن وكرامتهن اإلنسانيةالقادم رداً

من جهة أخرى أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل جددت 
دة ستة أشهر، وذلك للمرة االعتقال اإلداري لألسيرة الفلسطينية هناء يحيى صابر الشلبي سكان جنين لم

  .الرابعة على التوالي
  31/3/2011قدس برس، 

  
  نادي األسير الفلسطيني يحذر من قانون إسرائيلي يمنع لقاء المحامي بالمعتقلين .49

 حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من مخاطر القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية اإلسرائيلية :رام اهللا
  .المحاكم اإلسرائيلية صالحيات منع لقاء محامي المعتقلين الفلسطينيين لمدة عامللدستور والقانون، ويمنح 

القانون اإلسرائيلي في "نسخة عنه إن " قدس برس"وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان مكتوب وصل 
  .حسب وصفه". منتهى الخطورة ويظهر أن إسرائيل تتحول بالسلوك والقانون لدولة عنصرية

  31/3/2011قدس برس، 
  

  من أراضي القدس لصالح البناء االستيطاني% 86:  في منظمة التحرير"العالقات الدولية" .50
 أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن االحتالل يسيطر اليوم على :رام اهللا

وأوضحت الدائرة في بيان . من أراضي القدس المحتلة لصالح البناء والتوسع االستيطاني% 86ما نسبته 
 ماليين دونم من أراضي الضفة الغربية منذ العام 4نسخةٌ عنه أن االحتالل صادر نحو " صفا"لها تلقت 

 دونم 1.200.000 دونم أراضي دولة، و1.250.000وأشارت إلى أن منها.  بذرائع شتى1967
 ألف أخرى 500و رات عسكرية، ألف دونم بقرا500 ألف دونم أمالك غائبين و450ومحميات طبيعية و

 مستوطنة وموقع استيطاني 470وبينت أن االحتالل أقام علي األراضي . بوضع اليد من قبل المستوطنين
  .  ألف مستوطن517عشوائي وثكنة عسكرية، فيها نحو 

  31/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   2010  ألف دونم بالضفة والقدس منذ20مصادرة  .51
 ألف دونم من أراضي المواطنين بالضفة 20صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من  :نابلس

  .مارس الجاري/ آذار حتى نهاية 2010الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الماضي 
وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في تقريرٍ لها األربعاء إن عمليات المصادرة تركزت في 

 من أراضي مدينة  دونما5658ًوصادرت قوات االحتالل  .قدس ورام اهللا والخليل ومنطقة األغوارمدن ال
 من  دونما6228ًاالحتالل صادر و .القدس بغرض استكمال بناء الجدار العازل ولربط المستوطنات

    دونما980ًو ،  من أراضي محافظتي رام اهللا والبيرة دونما7000ًأراضي مدينة الخليل، وصادر 
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وفي طوباس صادر  . دونما130ً دونما، ومن أراضي سلفيت صادرت 16وفي جنين في نابلس، 
  . من مدينة أريحا دونما30ً دونما، في حين تم مصادرة 30االحتالل 

  30/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  المنارةعلى الشباب المعتصمين في دوار " البلطجية" مجموعة من اء اعتد:رام اهللا .52
 بالضرب المبرح على الشباب المعتصمين "البلطجية"اعتدت مجموعة من :  جمال جمال-القدس المحتلة 

في دوار المنارة في قلب مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية واقتلعوا خيمة االعتصام واحرقوها متجاهلين 
لعديد من الفعاليات الشبابية التي تخدم رمزيتها من اجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ومنطلقا لتنظيم ا

  .هذا الهدف
  1/4/2011الدستور، عّمان، 

  
  ضرائبال وتؤكد أنها ستعتمد على الفقراء عبر 2011 لـ موازنة فياض نقابة الموظفين ترفض .53

رفضت نقابة الموظفين العموميين، وهي أكبر نقابة في األراضي الفلسطينية، :  كفاح زبون- رام اهللا
  .عدم إقرارهامحمود عباس ، وطلبت من الرئيس  الفلسطينية التي أقرتها حكومة فياضالموازنة

، "شأن شعبي بامتياز "واعتبر بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن قانون الموازنة
معطل، ، وبما أن المجلس التشريعي )المجلس التشريعي(من يقره هم ممثلو الشعب "وقال في بيان إن 

فعلى الحكومة التواصل مع كل الفئات، وعلى رأسها ممثلو الكتل البرلمانية والنقابات، وعدم الخضوع 
  ."إلمالءات البنك الدولي، الذي كان سببا مباشرا في الهبات الشعبية في المنطقة

ل خاص وبشك": ، وأردف"قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الحكومة"ووصف زكارنة، الموازنة بأنها تحوي 
وهي بالفعل اعتماد على الفقراء والشركات التي ال تجد ) االعتماد على الذات(ما تم تلخيصه بكلمة 

  ."رواتب العاملين فيها، من خالل فرض ضرائب غير مسبوقة، وعدم دفع عالوة غالء المعيشة
  .وكانت الحكومة نفت أنها ستقر ضرائب جديدة، وقالت إنها ستحسن جباية الحالية وحسب

من األهم والواجب أن يكون ضمن الموازنة خطة لمواجهة جنون األسعار ودفع غالء "وأكد زكارنة أنه 
  .%"44 للموظفين، حسب تقرير مركز اإلحصاء ودعم المنتجات األساسية بنسبة %29معيشة 

  1/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لحقوق الوطنيةتدعو للوحدة الفلسطينية والتمسك با" لجنة حق العودة": األردن .54
التمسك بالحقوق الوطنية " األردن -  أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين:عمان

للشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
ألية مبادرة أو حل "، رفضها "يوم األرض"وأعلنت في بيان أصدرته أمس بمناسبة ذكرى  ".الشريف

لقضية الالجئين الفلسطينيين ال تقوم على تأكيد حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وأراضيهم التي هجروا 
كل "وأكدت رفض  ".194بتطبيق القرار الدولي "وطالبت  ". بفعل العدوان اإلسرائيلي1948منها العام 

  ".حريف في مفهوم حق العودة، أو المقايضة عليهأشكال التوطين والتهجير، والت
الوحدة الوطنية الفلسطينية للتصدي للعدوان الصهيوني، وتفويت الفرصة التي تهدف لنقل "ودعت إلى 

  ". الصراع واألزمة إلى الداخل الفلسطيني
  1/4/2011الغد، عّمان، 
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  باألونرواخيمة احتجاجية بمطالب صحية تقفل أبواب : بيروت .55
أطفال روضة األقصى في مخيمي شاتيال وبرج البراجنة في خيمة االعتصام شارك :  برجاويزينة

 على احتجاجاً"المفتوح الذي دعت إليه اللجان األهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
، وقد واستدعى االعتصام مشاركة أطفال من أصحاب الحاالت الصحية الصعبة ."تراجع خدمات األونروا

وقرر المنظمون . واالعتصام هو الرابع من نوعه على مستوى لبنان .اعتصموا فوق كراسيهم المتحركة
 هذه المرة حتى صباح االثنين المقبل، فنصبوا خيمة احتجاجية أمام المكتب أن يستمر االعتصام مفتوحاً

  .الذي ُأقفلت أبوابه بانتظار رفع االعتصام
مشروع اإلصالح الذي أعلنته األونروا "، على أن أمسم، في بيان أصدروه وبينما يؤكد منظمو االعتصا

لم يترجم عملياً على األرض إال بحدوده الشكلية والسطحية، وقد زاد الهدر والفساد اإلداري والمالي في 
، يقول مدير منطقة بيروت الوسطى في األونروا محمد خالد للسفير إن "إدارات ومؤسسات األونروا

  ."وا نزلت عند رغبة المعتصمين بإقفال المكتب، وفضلت تجنّب مواجهة أي مشكلة معهماألونر"
وضع آليات محددة لضبط عملية "وفي البيان الصادر عن منظمي االعتصام، طولبت األونروا بـ

التوظيف بما يحقق الشفافية واالختيار وفق الكفاءة، وتأمين الميزانيات الالزمة إلعادة إطالق مشروع 
  ."مان االجتماعي وفق معايير موضوعية وعادلة وبعيدا عن المحسوبياتاأل

  1/4/2011فير، بيروت، الس
  

  تجارة رائجة في ظل الحصار. ..أنفاق غزة .56
والتي تعتبر التجارة الرائجة الوحيدة في ظل الحصار الذي يعيـشه           " أنفاق غزة   "  :اهللا عمر   عبد -غزة  

ية يقضي بعض من الفلسطينيين أوقاتهم فـي العمـل بهـدف            قطاع غزة ، في تلك القنوات التحت أرض       
الوصول إلى الجانب اآلخر على الطرف المصري، في عالم غير الذي نعرفه، شبان عاطلون عن العمل                
يتهافتون على هذه المهنة ليتجاوزوا بعض مشاكلهم المادية، يحفرون ثم ينقلون البضاعة ويبيعوها لتتحقق              

  .األرباح بعد ذلك لغيرهم
 نفـق   600يقول محمد عامل متخصص في نقل البضائع داخل إحدى تلك األنفاق التي زاد عددها عـن                 

سواء في الجانب الفلسطيني أو فـي الجانـب   " عين" لكل نفق أكثر من مدخل نسميه      : خالل العام األخير  
ـ                ن عـدة   المصري وعندما تعلن األجهزة المصرية عن اكتشافها نفقا جديدا ال يكون ذلك سوى مدخال م

  .مداخل لذات النفق والذي يستمر في العمل بعد ذلك
محمد الذي نجا من الموت بأعجوبة كما يقول كان واحدا من أولئك الذين خرجوا من بين أسنان المـوت                   
  .عندما قام الجانب المصري برش كمية من الغاز داخل أحد األنفاق حيث كان متواجدا مع عدد من رفاقه

ال يتقنها الجميع، بل تحتاج إلى خبرة اكتسبها الفلسطينيون مع طـول فتـرة              األنفاق صناعة متخصصة    
، حيث بدأ اسـتخدامها ألغـراض       1982احتاللهم، ومنذ ترسيم الحدود بين قطاع غزة ومصر في العام           

إنسانية بحتة تمكن العائالت التي تشتت من التواصل فيما بينها ولكن مع ظهور فارق األسـعار بـدأت                  
  .ى تطفو على سطح األرض بينما األنفاق تحفر تحتها لممارسة تهريب البضائعاحتياجات أخر

نشطت تلك التجارة بعد اندالع انتفاضة األقصى وحاجة الفصائل الفلسطينية إلى السالح والعتاد لمجابهـة              
االحتالل، وفي جانب آخر كان التجار يفكرون بطريقة مختلفة تحقق لهم مزيدا من األرباح تحققت فـي                 

ا النوع الجديد من التجارة على حد وصفهم، إال أن فرض الحصار على قطاع غزة بعد سيطرة حركة                  هذ
حماس على األوضاع فيها جعل من تجارة األنفاق هي التجارة األكثر رواجا حيث يتمكن التجار خاللهـا                 

 بـسبب   من إدخال كل ما خف وزنه وارتفع ثمنه وكان من ضمن احتياجات السوق الفلسطيني المتعطش              
  .اإلغالق المفروض على سكان القطاع
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إن الفترة التـي يتطلبهـا      : وحول الوقت الذي يستغرقه حفر النفق يؤكد محمود أحد أصحاب تلك األنفاق           
حفر أي نفق تستغرق بين أربعة إلى ستة أشهر حسب طبيعة المكان والتربة وطـول المـسافة، فعمـق                   

ألنفاق هي التي تكون على أعمـاق أبعـد تحـت األرض            األنفاق يختلف من واحد إلى آخر وأنجح تلك ا        
متـر، لكـن    1200 مترا نزوال ومن ثم نحفر أفقيا لمسافات متفاوتة تصل إلى            25وأعمق ما حفرت كان     

 نفق تحتوي على أكثـر مـن        600أكثر ما يؤرقنا كأصحاب أنفاق هو ازدياد عددها ليصل إلى أكثر من             
 وهذا إن لم يسبب كسادا لبضاعتنا فهو يهدد بخطر تهـدمها             كم فقط،  14ألف مخرج في مسافة ال تتعدى       
  .في اقل ضغط وتحت أي ظرف

  الثمن الصعب
هي مهنة ركوب المخاطر التي تدفع عددا من الفلسطينيين إلى المغامرة، وبالرغم من أن حفـر األنفـاق                  

حت خط الفقـر    من سكان قطاع غزة إلى ما ت      % 57مهنة خطيرة وشاقة، إال انه في ظل انتقال أكثر من           
دفع الكثيرين إلى الدخول في هذا العالم المجهول الذي يخطف حياتهم واحدا بعد اآلخر، فقد تجاوز عـدد                  

 وفق إحصائيات مركـز     48الذين قضوا في هذه القنوات األرضية منذ بداية هذا العام فقط إلى أكثر من               
فلسطينيون دفع أعداد أخرى من القتلـى       الميزان الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وهنا نجد السؤال هل يلزم ال         

  .لمحاولة فك الحصار المفروض عليهم آكبر من عدد من يتوفى بسبب الحصار نفسه
 28/3/2011، الراية، الدوحة

  
  أكثر من نصف الشعب راضون عن أداء السلطة والحكومة: استطالع .57

ركز اإلعالمي الحكومي،  أظهر استطالع للرأي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء لصالح الم:رام اهللا
راضون عن الطريقة %) 53(، أن أكثر من نصف المستطلعين بقليل 31/3 ونشرت نتائجه يوم الخميس

من % 32من سكان الضفة الغربية، و% 63التي تدير بها السلطة الوطنية شؤون البالد، بما في ذلك 
ا فيها شرقي القدس في الفترة وأجري االستطالع في قطاع غزة والضفة الغربية، بم .سكان قطاع غزة

، وهدف إلى قياس مدى رضى الجمهور عن 2010 تشرين الثاني 11 تشرين األول و /20ما بين 
  .الخدمات التي تقوم بها الحكومة، واالستفادة من ذلك في تحسين األداء

ن كل عشرة وبينت النتائج أن جميع المستطلعين تقريبا فخورون بكونهم فلسطينيين، بما في ذلك تسعة م
إنهم مهتمون بالسياسة، وفقط الربع %) 57(وقال ستة من كل عشرة  .قالوا إنهم فخورون جداً%) 90(
  . قالوا إنهم ليسوا مهتمين بالسياسة على اإلطالق%) 26(

  :ولإلطالع على نتائج االستطالع الكاملة يمكن زيارة الرابط التالي
pdf.study_BaseLine/Reports/UploadFiles/ps.gov.palestinecabinet.www://http  

  31/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فتح باب التسجيل لتجار غزة لتصدير منتجاتهم إلى الخارج .58
نة التنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة يوم أمس انه تم فتح باب قالت لج:  أشرف الهور-غزة 

وأكدت اللجنة أن  .التسجيل أمام تجار القطاع لتصدير منتجاتهم من المالبس واألثاث إلى دول أوروبية
جاهز لعملية التصدير إلى السوق "القرار يقضي بفتح باب التسجيل للتاجر الذي يرى في نفسه أنه 

 تلقت عدة وعود من جهات أوروبية وفلسطينية تفيد بأن السلطات أنهاكرت اللجنة وذ ."األوروبية
  .اإلسرائيلية سوف تسمح بتصدير تلك المنتجات إلى العالم الخارجي عبر معبر كرم أبو سالم

  . لم تبلغ حتى اللحظة بشكل رسمي بهذه الموافقةأنهالكن اللجنة أكدت في ذات الوقت 
  1/4/2011القدس العربي، لندن، 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2102:         العدد       1/4/2011 الجمعة :التاريخ

  
   عاماً المقبلة50البحر الميت لن يزول خالل الـ  :خبير جيولوجي أردني .59

 "إسرائيل"قال الخبير الجيولوجي األردني البروفيسور عبد القادر عابد إن :  أسعد العزوني–عمان 
 ما أدى إلى انحساره،  مليون متر مكعب سنويا1300ً البالغة األردنحرمت البحر الميت من مياه نهر 

 في حوار على هامش ندوة نظمتها جامعة فيالدلفيا حول مستقبل البحر الميت أن معاهدة وادي ضيفاًم
ورغم ما يشاع عن مصير البحر الميت والتخوف بأنه سيختفي كما اختفت . عربة ظلمت األردن مائياً

 المقبلة، اًبحيرة أرال الروسية أوضح البروفيسور عابد أن البحر الميت لن يزول خالل الخمسين عام
  .مشيرا إلى أن األردن يستورد العلم والتقانة كما يستورد القمح والشعير وهذه مشكلة يجب حلها
  1/4/2011الراية، الدوحة، 

  
   ألف غزي440 بخدمة  عمله الحاليةالمستشفى الميداني األردني يختتم مرحلة .60

هاد المخزومي أن المستشفى استقبل     أعلن مدير المستشفى الميداني األردني الدكتور ج      :  حامد جاد  -غزة  
 ألف حالة ليصل بذلك إجمـالي عـدد الحـاالت           42ما يزيد على    " 12غزة  "خالل مرحلة عمله الحالية     

المرضية التي استفادت من الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى الميداني منذ بـدء المرحلـة األولـى                 
 ألـف مـن     440 نحو   2009ن كانون الثاني عام     التي بدأت في السادس والعشرين م     " 1غزة  "للمستشفى  

  .أهالي قطاع غزة 
أن إجمالي عدد العمليات الجراحية الكبرى والمتوسـطة التـي          " الغد"وأوضح المخزومي في حديث إلى      

 عمليـة جراحيـة     560خالل الشهرين الماضيين بلغت نحو      " 12غزة  "أجراها طاقم المستشفى الميداني     
 عملية  8300ليات الجراحية التي أجراها المستشفى منذ إقامته لما يزيد عن           ليصل بذلك إجمالي عدد العم    

جراحية إضافة إلى استفادة عشرات اآلالف من التحاليل المخبرية التي أجراها المستشفى منذ وصوله إلى               
  .غزة

  1/4/2011، الغد، عّمان
  

  ل اإلسرائيليطلب اإلعدام للبناني وسجن سورية لتعاملهما مع االحتال .61
دعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت القاضي صقر صقر امس على               ا

الموقوف اللبناني حسن بيضون في جرم التعامل مع العدو االسرائيلي، واعطائه معلومات عـن منـازل                
ـ        العـسكري   ، واحاله امام قاضي التحقيـق     »حزب اهللا «مسؤولين ومواقع مدنية وعسكرية ودينية عائدة ل
وطلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين        . االول طالباً له االعدام بموجب القانون العسكري      

في قرار اتهامي آخر امس عقوبة السجن مع االشغال الشاقة للسورية المقيمة في لبنـان بـاوال ادجـار                   
ـ           ام المحكمـة العـسكرية الدائمـة       فرنكول، لتعاملها ايضا مع العدو االسرائيلي واالتصال به واحالها ام

  .للمحاكمة
 1/4/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  وزير الخارجية المصري يدعم مبادرة التعريف بالقدس .62

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي دعم بالده لمبادرة التعريف بالقدس، منـددا              : القاهرة
  .مقدسةباالنتهاكات الصهيونية التي تتعرض لها المدينة ال

، سعيد خالد الحسن، أمـين عـام        )31/3(جاء ذلك خالل استقبال الدكتور نبيل العربي، صباح الخميس          
اليوم التضامني الدولي   "المؤتمر العام لنصرة القدس، حيث جرى التباحث حول تنظيم فعالية تحت عنوان             
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والـدعوة إلـى حمايـة      ، للتعبير عن دعم صمود القدس والمقدسيين مسلمين ومسيحيين،          "لنصرة القدس 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

وبحسب ما صرحت به منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، فقد أعرب العربي عن               
ألي مبادرة من شأنها نشر الوعي وتعريف الرأي العام العالمي بالقدس وأهميتهـا التاريخيـة               "دعم بالده   
  ". واالنتهاكات التي تتعرض لها على يد سلطات االحتاللوالدينية،

 31/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  "إسرائيل"ـوزير خارجية مصر معاٍد ل": هآرتس" .63
، أمس، إن تل أبيب تنظر إلى وزير الخارجية المصري نبيل العربي، بوصـفه              »هآرتس«قالت صحيفة   

وعرضت الـصحيفة   . ألخيرة تجاه كل من إيران وقطاع غزة      معادياً إلسرائيل، وذلك من خالل مواقفه ا      
مواقف العربي، ومن جملتها الدعوة إلى فتح صفحة جديدة مع إيران وكسر الحصار المفـروض علـى                 
قطاع غزة، وتحذير إسرائيل من شن هجوم عليه، إضافة إلى دوره في العمل على تحقيـق المـصالحة                  

  .الفلسطينية الفلسطينية
، مـشيرة إلـى أن      »معادياً إلسرائيل « في ضوء ذلك يعد بنظر المراقبين اإلسرائيليين         ورأت أن العربي  

  .مواقفه جعلته يحظى بدعم الثورة المصرية
 1/4/2011، االخبار، بيروت

  
  إلى وقف بناء المستوطنات ووضع حد ألشكال العنف والتحريض " إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .64

ة اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات ووضع حد لجميـع أشـكال العنـف              دعا االمين العام لالمم المتحد    
والتحريض وإن الموعد المحدد للتوصل إلى تسوية دائمة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلـسطيني يقتـرب               
ويجب تقوية الجهود لتحقيق تقدم في المفاوضات بين الجانبين، ودعا بان كي مون خالل اجتماع ألمريكا                

نطقة البحر الكاريبي إلي إنهاء االحتالل والتوصل إلي تسويات تفسح المجال أمام جعل القدس              الالتينية وم 
  .عاصمة إلسرائيل والدولة الفلسطينية علي حد سواء كما دعا إلي إيجاد حل متفق عليه لقضية الالجئين

 وللفلـسطينيين    يجب ان ينتهي معنويا وسياسيا وال يمكن تحملـه         1967 إن االحتالل الذي بدأ عام    : وقال
  .الحق المشروع في إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة

أن القدس هي من حق الفلسطينيين واإلسرائيليين ويجب البحث عن مخرج لتقـسميها لتـصبح               : وأضاف
عاصمة للدولتين مع ترتيبات لألماكن المقدسة مقبولة للجميع، وقال ايضا انه يجب التوصل إلـي حـل                 

واثني بان كي مون علي عمل السلطة الفلسطينية لما تبذله مـن            . جئين الفلسطينيين عادل ومتفق عليه لال   
  .وفرض األمن في الضفة الغربية, جهود، مشيدا بالجهود التي تبذلها إلقامة مؤسسات الدولة

ودعا الحكومة اإلسرائيلية الي اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسين الظروف االقتصادية واألمنية للفلسطينيين            
 ووقف العمليات العسكرية وتعزيز نطـاق نفـوذ         ، خالل إزالة العقبات التي تحول دون حرية التنقل        من

  . وناشد اسرائيل لتخفيف حصارها علي غزة. السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
 31/3/2011، القاهرة، االهرام

  
  على السياسة الغربية التعامل مع الفلسطينيين موحدين": معا"بلير لـ .65

 -لمانيـة  األ –كشف مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، عن ان المبـادرة البريطانيـة              : م اهللا را
سرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات، داعيا فـي الوقـت       اإل -لى دفع الجانبين الفلسطيني   إالفرنسية، تسعى   

لى االمام بطريقـة    إحرك  لى استثمار ما يجري في المنطقة العربية من تغييرات وحراك ثوري للت           إذاته  
  .ةقللى دولة فلسطينية مستإبناءة والوصول 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2102:         العدد       1/4/2011 الجمعة :التاريخ

نبيل شـعث،   . بعيد اجتماعه مع مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح، د          "معا"كد بلير في لقاء مع      أو
مـرا  أهمية تعامل السياسة الغربية مع الفلسطينيين موحدين باعتبار ان ذلك يعـد             أسبوع، على   نهاية األ 

هداف وفق مبادئ واضحة مـن      غالل الفرصة لتجميع الفلسطينيين للمضي قدما نحو تحقيق األ        مهما، واست 
  .خالل المفاوضات

1/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية  
  

   الفلسطينية ماليين دوالر لسلطة المياهثالثةالبنك الدولي يقدم منحة بقيمة  .66
 ماليـين   3 موافقته على تقديم منحة قيمتها       ،مسأأعلن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي       : رام اهللا 

دوالر أميركي لسلطة المياه الفلسطينية بهدف تمويل بناء الخبرة والدراية الفنية الالزمة لتصميم وتنفيـذ               
وقالت مريم شرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الـدولي  . إستراتيجية لإلدارة المستدامة للموارد المائية    

إذا كنا نريد حقا االستثمار في مستقبل قطاع المياه في الضفة الغربيـة             ":  وقطاع غزة  في الضفة الغربية  
وقطاع غزة، فإن تحسين البنية التحتية وتوسيعها يجب أن يصاحبه بناء القدرات الالزمة للفلسطينيين كي               

  ."يتمكنوا من إدارة هذا القطاع بصورة مستقلة وبكفاءة
تأتي هذه المنحـة فـي      ": األقدم في مجال المياه والصرف الصحي     وقال ريتشارد بوالرد، االختصاصي     

إطار المساندة التي يقدمها البنك الدولي لجهود السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات من أجل دولة فلسطينية               
  ."في المستقبل

1/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  فجيعة فلسطينية... عمال المستوطنات .67
  نأسعد عبد الرحم. د

" المـستوطنات "بالتزامن مع إعالن حميد للسلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق قانون بشأن حظر منتجـات              
ومحاربة العمـل   " المستوطنات"، وفي ذروة الحملة الميدانية واإلعالمية لمقاطعة منتجات         )المستعمرات(

فلـسطينية، خـالل الربـع      نتائج مسح القوى العاملة في األراضي ال      " اإلحصاء الفلسطيني "أعلن  ... فيها
ذلك أنـه   . مخيبة آلمال الفلسطينيين  " المستوطنات"، فكانت النتائج بشأن العمل في       2010األخير من عام    

 ألف عامل في الربع     75من  " المستوطنات"قد تبين ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل و         
 إلى أن قطاع البناء والتشييد سجل أعلى نسبة عمالـة            ألف عامل في الربع األخير، مشيراً      79الثالث إلى   

  ! في المئة50.2بنسبة " المستوطنات"في إسرائيل وفي 
، "االستيطان"ومع بدء السلطة الفلسطينية معركتها الدبلوماسية لكسب التأييد للموقف الفلسطيني من قضية             

أمر ال يتأتى بتخويف العمال وترويعهم      وهذا  ". المستوطنات"كان البد أوال من مواجهة مشكلة العمالة في         
وقد . أو تخوينهم بل بمواجهة المشكلة ووضع الحلول لها وإيجاد فرص عمل بديلة وكريمة لهم وألسرهم              

، لكن يبدو أن هنـاك      "المستوطنات"أكدنا في مقالة سابقة على ضرورة توقف الفلسطينيين عن العمل في            
اه هذه المعضلة، وهي التي تغنت يومئذ بإصرارها على وقف          عدم نجاح في جهود الحكومة الفلسطينية تج      

ويبدو أن ما خلصنا إليـه سـابقا        . 2011هذه المهزلة، وعلى االقتناع بقدرتها على منعهم مع مطلع عام           
باتخاذ القرار المتحمس واإلعالمي الجوهر، دون االستعانة بـالقوى الحيـة فـي             " تفرد الحكومة "بشأن  

ستفيضة للوضع، هما السبب وراء هذا الفشل حيث تم تجاهل النقطة المركزيـة             المجتمع، ودون دراسة م   
وهي قدرة االقتصاد الفلسطيني من عدمها تجاه تشغيل المتعطلين عن العمل في المجتمع الفلسطيني، فمـا           

  !؟"المستوطنات"بالنا بقدرته على استحداث فرص عمل قادرة على استيعاب عمال 
ئلة بأن قراراً بشأن العمالة في المستعمرات الصهيونية يحتاج تنفيذه إلى إجمـاع             نعود فنكرر البديهية القا   

وهو كذلك بحاجة لتحديد اآلليات وتوضيحها، في ضوء التعامل مع خصوصية كل قضية، ووفق              . وطني
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جدول زمني، وأن تطبيقاً عشوائياً للقرار يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ويؤثر سلباً بـشكل                 
وعليه، نؤكد حقيقة كون القرارات المتعلقة بمصير شعب        . ير على االقتصاد الوطني وعلى نسب الفقر      كب

وبقضاياه الكبرى البد لها، كي تجد طريقها إلى التنفيذ السليم، من رؤية وخطة عمل شاملتين، وهذا مـا                  
دد مـن قراراتهـا، علـى       يبدو أنه غائب أحياناً عن نهج الحكومة الفلسطينية التي تتهم باعتمادها، في ع            
  . العاطفة والحماسة فقط ضمن حملة شعبوية للتنفيس عن شعور وطني محتقن

ازدياد عدد الفلسطينيين العـاملين فـي       (وبعيداً عن الشعارات الرنانة، نشدد على أن وضعاً خطراً كهذا           
ليعتهـا إيجـاد    يحتاج دراسة معمقة وخطط ممنهجة وصوال إلى النتائج المرجوة، وفي ط          ") المستوطنات"

وعليه، مطلوب من المـستوى     . البديل، ال أن ينضم آالف العاملين هؤالء إلى جيش العاطلين عن العمل           
بكل مخرجاتها، فـي سـياق العمـل        " للمستوطنات"الرسمي الفلسطيني اتخاذ موقف ينجز مقاطعة شاملة        
 فردية تثبت نجاح فكرة مقاطعـة       وهناك محاوالت . إليجاد البدائل الحقيقية، دون االكتفاء برفع الشعارات      

تفتح آفاق العمل لعشرات اآلالف من العمال محليـاً كبـديل عـن العمـل لـدى                 " المستوطنات"بضائع  
بزراعـة الزهـور    ) عملوا سابقا في مـستوطنات    (فمثال، بدأ عمال زراعيون فلسطينيون      . المستوطنين

ستوطنات شمال نهر األردن، فيما يـشكل       في قرية تموم القريبة من م     " أبي درغام "والفراولة في مزرعة    
ورغم تصميم الحكومة على فصل االقتصاد الفلسطيني عن المستوطنات ومنع شراء           . بداية طريق البدائل  

أبـي  "منتجاتها، ومع أن السلطة لم تصدر حتى اآلن حظراً رسمياً للعمل في المستوطنات، فإن مشروع                
حكومة الهولندية، فيما قيل إنه لم يتلق أي تمويل مـن           حصل على دعم بعشرة آالف دوالر من ال       " درغام

  .السلطة الفلسطينية، رغم أنه مشروع اقتصادي ووطني واجتماعي وسياسي
ومن واقع الحال، يتبين أن هناك خطوتين أساسيتين لتشجيع مقاطعة العمل في المستوطنات يفترض القيام               

أوالهمـا دراسـة    : ائمة على هذه الحملة الوطنيـة     بهما حتى يشعر العمال الفلسطينيون بجدية الجهات الق       
ميدانية لواقع عمال المستوطنات، والقدرات المهنية لديهم، ونوعية المهن واألعمال التي يمكن اسـتيعابهم     

وثانيهما، تحديد برامج التدريب والتأهيل وفقاً لنتـائج الدراسـة          . بها، وهو أمر نتمنى أن تقوم به السلطة       
القيام بها لهذا الغرض، والتي يقال إن الحكومة تجاهلتها تماما، اللهم باستثناء الطلـب              الميدانية المفترض   

  .من العمال تسجيل أسمائهم لديها للبحث لهم عن فرص عمل بديلة
هل يكفي ما فعلته السلطة، وهي تشجع الصناعة الوطنية، للفلـسطيني تجـاه ذاك الـذي                : وهنا نتساءل 

سلطة لكنه ال يستطيع نقله إلى منطقة سكنه بسبب حواجز االحتالل التي            يستطيع شراء منتج من مناطق ال     
وأيـن جهـود بليـر      ! تمنع وتصادر أي منتج يتم العثور عليه في حوزة الفلسطيني عند عبور الحاجز؟            
  !واللجنة الرباعية التي طالما أطلقت البشارات المتالحقة لشعبنا بالمن والسلوى؟

صـندوق  " مشروع   2009 الدائرة المفرغة، أطلقت السلطة في مارس        في محاولة منها للخروج من هذه     
 50 ألف فرصة عمل، برأسمال قدره       80 و 70، بهدف توفير ما بين      "الكرامة لتشغيل عمال المستوطنات   

ولقد استهدف هذا المـشروع تـشجيع       . مليون دوالر، يتم جمعها من تبرعات القطاع الخاص الفلسطيني        
مشاريع فردية أو جماعية، خاصة من خالل منح العمـال قروضـاً صـغيرة              التشغيل الذاتي، عبر دعم     

لكن، حتى  .  آالف دوالر بفوائد بسيطة، على أن يتم سدادها خالل أربع سنوات           10 آالف و  5تتراوح بين   
لذا، تفعـل الـسلطة الفلـسطينية خيـراً، إن          ". سمعوا جعجعة ولم يروا طحناً    "اآلن، يقول مراقبون إنهم     

بقروض ومشاريع  " المستوطنات"صادية واجتماعية جديدة الستيعاب اليد العاملة في بناء         وضعت خطة اقت  
صغيرة ومتوسطة ومساكن شعبية، وتنفيذها خالل أشهر محدودة، إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع             
من الفئات المحددة في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم ودعـم التـدريب علـى          

  .إلقامة مشاريع صغيرةبرامج 
  1/4/2011، االتحاد، ابوظبي
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  المحددات األربعة إلنهاء االنقسام .68
  حسام الدجني

إنهاء االنقسام خرج من طور النخبة السياسية لينتقل إلى مطلب جماهيري، ومن هذا المنطلق ينبغي على                
ة واإلعالمية لتنسجم مع حركة     القوى الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني تهيئة البيئة السياسي        

الجماهير، ومطلب الشباب الداعي إلنهاء االنقسام، وأن يكف الجميع عن المزايدات اإلعالمية التي تنادي              
بإنهاء االنقسام دون اإلشارة إلى األسس والمحددات والبرامج التي ستنهي هـذا االنقـسام، فالمـصالحة                

  .ة، يلتزم بها ويعمل في فضائها الجميعالفلسطينية ينبغي أن تنطلق من محددات وطني
فالسلطة الفلسطينية ما زالت تعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي، وما زالت تتلقى أمـواالً نظيـر تعاونهـا                 
األمني مع هذا المحتل، وهذه المعادلة ال تصلح إلنجاز المشروع الوطني التحرري، لذا يجب تغيير بنيـة       

بما ينسجم مع تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بإنهـاء االحـتالل،           ووظيفة النظام السياسي الفلسطيني     
فالنخبة الفلسطينية هنا مدعوه ألخذ زمام المبادرة والتحرر من األلوان الفصائلية والجهوية لنرتدي جميعاً              
 العلم الفلسطيني، والهم الفلسطيني، ونعيد للقضية الفلسطينية مجدها في المحافل الدولية واإلقليمية علـى             

أساس رفض االحتالل، والشروع بكل الوسائل إلنهائه، والمحددات األربعة إلنهاء االنقسام، واالحـتالل             
  :هي

منظمة التحرير الفلسطينية وفقـاً إلعـالن القـاهرة         : إصالح النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته     . 1
ريعية والقضائية، مؤسسات المجتمع    ، السلطة الوطنية الفلسطينية بسلطاتها الثالث التنفيذية والتش       )2005(

  .المدني، القوى الوطنية واإلسالمية
وقد تكون وثيقة الوفـاق الـوطني أرضـية         ) مشروع وطني (التوافق على استراتيجية وطنية موحدة      . 2

مناسبة لتلك االستراتيجية، بشرط أن تأخذ بعين االعتبار حركة التغيير الجيو سياسية في المنطقـة بمـا                 
وع التحرري، وترك الخيارات لكل أشكال المقاومة وفقاً لرؤية وطنية موحدة وجامعة تخـدم              يخدم المشر 

  .الهدف الوطني العام
تعزيز الثقافة السياسية التصالحية وصوالً إلى مصالحة اجتماعية تبدأ من النخـب الـسياسية وحتـى                . 3

المنبر الهادف، ورفد المنـاهج     الطفل الفلسطيني، ويتم ذلك من خالل تبني الخطاب اإلعالمي الوطني، و          
  .التعليمية بما يدعم التوافق والحب والوئام من أجل تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني

، من قبل فقهاء دستوريين، للوصـول       )الدستور المؤقت (مراجعة القانون األساسي الفلسطيني المعدل      . 4
أويلها، وأدت إلى تداخل الـصالحيات      إلى فض االشتباك بين بعض المواد التي أساء البعض تفسيرها وت          

بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وتعطيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي، ومن أهم المواد الدسـتورية              
  :التي تحتاج إلى إعادة صياغة وتفسير ما يلي

ة السياسية  ، بينما الممارس  )إن نظام الحكم في فلسطين هو نظام نيابي ديمقراطي        : (المادة الخامسة تقول  .  أ
للنظام السياسي الفلسطيني تخلط بين النظام البرلماني والرئاسي وتعطي صالحيات وتفويض بشكل كبير             
للرئيس، مما يضعف الرقابة على العديد من المؤسسات السياسية مثل بعض األجهزة األمنية، والسفارات              

  .والقضاء
لرقابة المنقوصة على السلطة التنفيذية حيـث       القانون األساسي المعدل أعطى السلطة التشريعية حق ا       .  ب

اقتصرت الرقابة على الحكومة، بينما ال تخضع مؤسسة الرئاسة للرقابة، وبذلك ال يخضع معه كل مـن                 
  . وهما القوات الفلسطينية، والسفراء40، 39يندرج في المواد 

 كل مكونات الـشعب     من رحم هذه المحددات ينبغي على الجميع االنطالق في حراك سياسي ينفتح على            
الفلسطيني من نخب سياسية وأكاديمية وقيادات سياسية وشبابية، والخروج برؤية شـاملة حـول شـكل                
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ومضمون النظام والبرنامج السياسي الذي سيعجل من نهاية االحتالل اإلسرائيلي، وبناء مؤسسات الدولة             
يئة سياسية توافقية، يصبح من الممكن      الفلسطينية، وبعد أن يتم حشد رأي عام مع هذا التصور الشامل، وب           

أن يتم التوافق على موعد لالنتخابات التي ستشمل المجلس الوطني والتشريعي والرئاسـة، شـريطة أن                
  .يلتزم من سيفوز بتلك االنتخابات بالمحددات األربعة، وأن يكون القانون والنظام هو سيد الجميع

  31/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" في الحبة قبة .69
  ماجد عزام

أخيراً، اضطرت إسرائيل إلى نشر منظومة القبة الفوالذية المضادة للصواريخ، قصيرة المدى، في محيط              
هذا األمر هو في الحقيقة جزء من األزمة وليس الحّل في مواجهة المقاومة في              . مدينة بئر السبع المحتلة   

خ قصيرة المدى، أي القسام والكاتيوشا والغـراد، والتـي          لبنان وفلسطين، وتحديداً فيما يتعلق بالصواري     
  . كم70 إلى 4يتراوح مداها ما بين 

يجب تذكّر أن فكرة تطوير واستحداث المنظومة ذاتها أثارت جدالً حاداً داخل صفوف جيش االحـتالل،                
 حـسب   -بسبب أساسها الدفاعي الذي يتعارض مع النهج الهجومي التقليدي للجيش الذي يجب أن يسعى               

 إلى تدمير إمكانات وصواريخ المقاومة وبناها التحتية، بـدالً مـن االنـشغال              -المعترضين على الفكرة    
بالتكتيكات الدفاعية التي تعني، ولو بشكل غير مباشر، القبول بفكرة نقل الحرب إلـى العمـق األمنـي                  

  .بعتها إسرائيل منذ تأسيسهااإلسرائيلي، بما يتعارض أيضاً مع العقيدة القتالية التقليدية التي اتّ
وحتى عندما جرى التوافق على استحداث وتطوير المنظومة كإحدى العبر من حرب لبنان الثانية، التـي                
استطاعت المقاومة خاللها نقل الحرب إلى العمق األمني والمدني اإلسرائيلي، تم ذلك على اعتبار أنهـا                

منية الحساسة وليس في محـيط المـدن والتجمعـات       ستنشر في محيط القواعد العسكرية والمؤسسات األ      
فقط، تحت وطأة العجز عن منع إطالق الصواريخ من غزة، سواء في            . االستيطانية الكبرى أو الصغرى   

أثناء الحرب األخيرة أو بعدها، جرى الترويج لفكرة نشر المنظومة لحماية المستوطنات والمدن المحيطة              
 اإلعالمي، ولم يعبر عن نيات جدية لجيش االحتالل، كما أفصح ذات            وهو أمر كان لالستهالك   . بالقطاع

  . مرة قائد المنطقة الشمالية الجنرال غادي ايزنكوت، الذي كان أحد المرشّحين لمنصب رئيس األركان
التصعيد األخير في غزة، الذي بادرت إليه إسرائيل نفسها، أكّد في الـسياق اسـتحالة إيقـاف إطـالق                   

قطاع غزة بوسائل عسكرية، حتى لو وصل األمر إلى إعادة احتالله مرة أخرى، ما يعتبر               الصواريخ من   
أيضاً جزءاً من األزمة وليس الحل بالنسبة للدولة العبرية، تماماً كنشر منظومة القبة الفوالذية في محـيط       

  .بئر السبع وليس في محيط المستوطنات المجاورة للقطاع
فبالنـسبة  .  على جوانب أخرى متعلقة بها، سواء عملياتية أو اقتصادية         نشر المنظومة سلّط الضوء كذلك    
 آذار، عـن عقيـد االحتيـاط يوسـي ايـرز إن             29، بتاريخ   "هآرتس"إلى الجانب األول، نقلت صحيفة      

 ثانية ليتمكّن من إسقاط الصاروخ المهاجم، بينمـا         20الصاروخ المضاد الذي تطلقه المنظومة يحتاج إلى        
" هآرتس"وأضافت  .  ثانية 20 في أقل من     - عسقالن   –لغراد المطور ضرب أشيكلون     يستطيع صاروخ ا  

 كيلو مترات في الثانيـة، وبهـذه المعطيـات          6نقالً عن العقيد ايرز أن مدى صاروخ القبة الحديدية هو           
ن أ"، حيـث    "العاديـة والمتطـورة   " الغراد"أمام صواريخ   " أشيكلون"تقريباً ال يمكن أن يدافع عن مدينة        

 1009المطور ينطلق بسرعة    " الغراد" متراً، بينما صاروخ     717العادي ينطلق بسرعة    " الغراد"صاروخ  
وعلى ذلك، ليس هناك فرصة لمنظومة القبة الحديدية في الـدفاع عـن المـستوطنات               . أمتار في الثانية  

وربمـا،  ". من ذلك  كيلو متراً من حدود قطاع غزة، وحتى التي على مسافة أبعد             12الموجودة على بعد    
 عن تفكير قائد الدفاع الجـوي       - آذار 29 -" معاريف"من هنا ايضا، يمكن فهم ما كتبه عوفر شيلح في           
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العميد دورون غبيش في تغيير اسم القبة الفوالذية المتبجح والذي قد يعزز وهم األمـن المطلـق لـدى                   
  .اإلسرائيليين

باهظة الثمن وجد مكلفـة، قياسـاً بالـصواريخ البدائيـة           أما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، فالمنظومة       
فإن ثمن البطارية الواحدة يصل إلى نـصف مليـون دوالر، أمـا تكلفـة      : وعلى سبيل المثال  . والزهيدة

، بينما تصل تكلفـة التـشغيل وإطـالق         ) مليون شيكل  50( مليون دوالر  15المنظومة كاملة فتصل إلى     
الر تقريباً مقابل صواريخ بدائية يبلغ ثمنها مئـات أو حتـى آالف    دو 50000الصاروخ الواحد منها إلى     

فإن إسرائيل تحتاج إلى أربعين مليـون دوالر        " يديعوت أحرونوت "وحسب إحصائية نشرتها    . الدوالرات
علمـاً أن   ". حماس"لتشغيل منظومة القبة الفوالذية، ليوم قتالي واحد، على الجبهة الجنوبية، في مواجهة             

صرة كذلك عن تقديم الحماية لمدن بكاملها، عوضا عن عدم امتالك جيش االحـتالل سـوى                المنظومة قا 
لعدد محدود منها، كونها مخصصة أساساً للجبهة الشمالية مع لبنان، وليس للجنوبية مع غزة، التي تعتبر                

  .أقل خطراً بنظر قيادة الجيش
ظومة وكلفتها وجدواها، بل حتى فلـسفتها       في المجمل، كرس الجدل والنقاش اإلسرائيلي حول فعالية المن        

األساسية، حقيقة المأزق الذي تعيشه الدولة العبرية في مواجهة الصمود الفلسطيني، وعجز العقيدة القتالية              
أمـا  . االسرائيلية التقليدية عن تجاوز األساليب والتكتيكات القتالية للمقاومة خاصة فى بعدها الجماهيرى           

 فقد أدى إلى تعميق المـأزق       - وفق نظرية الضاحية   - جرى في لبنان وغزة      ارتكاب جرائم الحرب كما   
علماً أن العزلة الـسياسية والديبلوماسـية التـي         . ليس ميدانياً فقط وإنما سياسياً وإعالمياً وقضائياً أيضاً       

 ذلـك   تعانيها إسرائيل اآلن هي أحد أبرز وأوضح تجلّياته وكما دائما ال يمكن أن نستثمر أو نستفيد مـن                 
دون إنهاء االنقسام الحاصل حالياً وبلورة استراتيجية فلسطينية صلبة ومتماسكة تلحظ نقاط القـوة لـدينا                

  .وهي كثيرة ونقاط الضعف للعدو وهي عديدة ومتشعبة أيضاً
  31/3/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  "أزمة حماس" .70

  معتصم حمادة
ابل وقف العدوان اإلسرائيلي، تعبر الفصائل الفلسطينية في قطاع غـزة           وهي تبدي استعدادها للتهدئة، مق    

فـي موقعهـا    " حمـاس "عن أزمة في العمل المقاوم، هو من فيض األزمة الخاصة التي تعانيها حركـة               
  .المزدوج، كسلطة من جهة، وكمقاومة مسلحة، من جهة أخرى

دعـت، آنـذاك، وخالفـاً      . كيل الحكومـة   وتكليفها تش  2006األزمة بدأت مع فوز الحركة في انتخابات        
، لتمديد الهدنة العسكرية كي يتاح لها التفرغ لمهماتها الجديدة، كجزء           )2005(لمواقفها في حوار القاهرة     

وامتدت دعواتها للهدنة   . من السلطة، وفي موقعين رئيسيين فيها هما الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي          
  .خطوط التماس، طوال تولي هنية رئاسة الحكومةوتدخلها لدى الفصائل كلما اشتعلت 

الغطاء الـسياسي الـذي كـان       " حماس"إذ فقدت   . 2007/ 14/6األزمة تعمقت بعد الحسم العسكري في       
ووقفت منفردة في وجـه احـتالل، رأى فـي تـولي            . يوفره لها اشتراكها في السلطة مع محمود عباس       

نية، فقد باتت مسؤولة وحدها كسلطة وكطرف رئيسي في         للسلطة منفردة، تسهيالً ألعماله العدوا    " حماس"
  .المقاومة، عما يصدر عن القطاع من عمليات

عـسكرية  " تنفيسات" وإذا كانت بعض الخالفات الداخلية في الحركة اإلسالمية قد عبرت عن نفسها في              
فـة أن   كا" حمـاس "أطـراف   " أقنعـت " "الرصاص المصهور "هنا وهناك، بعد ذلك التاريخ، فإن عملية        

هي المعتمدة منذ اآلن فصاعداً في غزة، فالتقـت         ) 2006التي اعتمدت في لبنان     " (الضاحية"إستراتيجية  
سياسة عملية لـألداء اليـومي،      " التهدئة"أطراف الحركة، على اختالف اتجاهاتها، على ضرورة اعتماد         
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يميزها عن مثيلتها فـي الـضفة       والمقاومة، خطاباً إعالمياً، يبرر وجود الحركة وحكومة هنية سياسياً، و         
  .الفلسطينية بقيادة الثنائي عباس وفياض

تقاعسها في معالجة أزمة المقاومة في القطاع، في رفضها تشكيل          " حماس"األطراف األخرى تسجل على     
غرفة عمليات مشتركة لألذرع العسكرية المختلفة، ذات مرجعية سياسية موحدة، تتحمل مجتمعة مسؤولية             

والسلم، فتعفي الحركة وحكومتها من مسؤولية القرار أمام الرأي العام، وخاصة في مواجهة             قرار الحرب   
  .تل أبيب، وواشنطن

هذا، موقفاً من الحركة لالنفراد بقـرار الحـرب والـسلم،           " حماس" األطراف األخرى ترى في تقاعس      
، ما يبقيها المرجع الوحيد،     ورسم تراتبية تميزها عن اآلخرين    ... وإلزام اآلخرين به، بما يناسب ظروفها     

سياسياً، في التوازنات الفلـسطينية، إن داخـل        " المقاومة"عسكرياً وسياسياً، ويمكنها من اإلمساك بورقة       
لقطاع " العنوان السياسي "القطاع نفسه، أو بين القطاع والضفة، فضالً عن التوازنات اإلقليمية، التي تبقيها             

  .غزة، دون غيرها من القوى
إطالق الصواريخ، إال في حاالت نـادرة ال تـستطيع          ) وتجريمها(إلى التهدئة، وتحريمها    " ماسح"لجوء  

تجاوز ظروفها السياسية القاهرة، منحت اعتراضات عباس وفياض على استئناف المقاومة فـي الـضفة               
 عباس كثيراً ما أشاد بتصريحات محمـود الزهـار، أحـد القـادة            . شكالً من أشكال األرجحية السياسية    

كمـا أن   . ، في تحريمه إطالق الصورايخ، وإدراج ذلك في دائرة الشبهة الـسياسية           "حماس"البارزين في   
 أساساً كافياً لتشكيل حكومة وحدة      - برأيه   -تطابقاً مع مواقفه، ما يشكل      " حماس"فياض رأى في موقف     

  .آذاناً صاغية" حماس"وطنية، دعا لها في األسابيع الماضية، لكنها لم تلقَ من 
إلى التهدئة في القطاع أفقد عناصرها في الضفة القدرة على تبرير دعواتهم إلى المقاومـة               " حماس"لجوء  

ووضع، خطابهم في دائرة الشبهة السياسية هو اآلخر؛ في مواجهة سؤال أحرج الحركـة              . ضد االحتالل 
  ".لماذا في الضفة وحدها وليس في القطاع أيضاً؟: "اإلسالمية

هـل هـي    . يفسح في المجال ألطراف أن تلقي بالشبهة حول األهداف الحقيقية للمقاومة          مثل هذا السؤال    
ألجل مشاغلة االحتالل، حقاً، وتغريمه كلفة إقامته في الضفة، أم ألجـل إحـراج الـسلطة الفلـسطينية،         
وإرباك صفوفها، وإلقاء ظالل من الشك اإلسرائيلي على مدى قدرتها على اإلمساك باألوضـاع تحـت                

  .تهاإدار
واألعمـال  . فالحصار، هو شكل آخـر لالحـتالل      . ال تستطيع اإلدعاء أن القطاع بات محرراً      " حماس"

  .العدوانية المتفرقة لم تتوقف هنا وهناك
في المواءمة بين متطلبات الـسلطة      ) كما فشل من قبلها ياسر عرفات     (، كما يبدو، فشلت     "حماس"كما أن   

نفـوذهم  " ألصحاب المقاومـة  "لثانية في ظل توازنات داخلية أبقت       فغلّبت األولى على ا   . وكلفة المقاومة 
  .المحلي
ولم تشركهم فـي    ... في القطاع، هي أزمة سياسية، أشركت الفصائل األخرى في مغارمها         " حماس"أزمة  
  !مغانمها

  1/4/2011، النهار، بيروت
  

  قبة حديدية سياسية .71
  آري شبيط

وستعترف الجماعة الدوليـة    . 1967دولة فلسطينية في حدود     ستقرر الجمعية العامة لالمم المتحدة انشاء       
  .بالدولة الفلسطينية

وستنقض كل قاعدة عسكرية    .  في تلك اللحظة ستصبح كل شقة اسرائيلية في التلة الفرنسية غير قانونية           
ولن يكون الفلسطينيون ملـزمين بنـزع       . في الضفة الغربية سيادة دولة مستقلة عضو في االمم المتحدة         
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وستكون اسرائيل ملزمة بانهاءا    . سالح والسالم واالعتراف المتبادل الحقيقي والمصالحة على االراضي       ال
الفرق بين الوضع المعلن في المناطق وبين الوضع بالفعل سينشيء احتكاكـا            . كامال في الحال لالحتالل   

  .حتميا
رائيلي القـوة فـي مواجهـة       وعندما يستعمل الجيش االس   .  ستتحول المواجهة سريعا الى مواجهة شعبية     

إن حـصارا  . المتظاهرين الفلسطينيين الذين سيسيرون في مسيرات نحو القدس سيتم التنديـد باسـرائيل        
وسيصبح بنيامين نتنياهو ايضا في     . سياسيا من الخارج وانتفاضة مدنية من الداخل سيخنقان اسرائيل بقوة         

م تذكرهما بأنهما قائدان لم يفعـال شـيئا فـي           سيت.  غولدا مئير، ويصبح اهود باراك موشيه ديان       2011
ويتم تذكرهما بأنهما ربانان رأيا الجبل الجليدي وأصـرا         . اللحظة االخيرة التي كان يمكن فيها فعل شيء       

  .على االبحار مباشرة نحوه
وال يحتـاج ان    .  ليس يجب ان تكون عبقريا سياسيا كي تدرك انه يحتاج اآلن الى ضربة ردعية سياسية              

ن عبقريا استراتيجيا كي تدرك ان اسرائيل مجبرة على الخروج بمبادرة تحرق أوراق اللعب الـذي                تكو
لكن العبقري السياسي نتنياهو والعبقري االستراتيجي باراك يقفان على متن السفينة           . توشك ان تخسر فيه   

  .يريان جبل الجليد يقترب وال يفعالن شيئا. مثل مشلولين
، كذلك الحال في  1973اك يرفضان أن يفهما انه ال وقت كما كانت الحال في ربيع              ما يزال نتنياهو وبار   

. ولن تغفر اسرائيل لمن ال يسبق الضربة بدواء       . لن يحمي التاريخ من ال يعمل فورا      .  ايضا 2011ربيع  
  .تحت هذه السماء الزرقاء؛ ليس الشلل عدم مسؤولية فحسب بل هو جريمة

بل ان يوسي سريد ويوسي بيلين ال       . وسط ال يمكن انهاء االحتالل بسالم     عندما يغلي الشرق اال   :  مشكلة
. لكن عندما يغلي الشرق االوسط ال يوجد أي امكانية ايضا للتمسك بالوضع الراهن            . يستطيعان فعل ذلك  

لكنه إزاء ربيـع الـشعوب العربـي        . فأفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون ايضا ال يستطيعان ضمان األمن        
  .وإزاء الربيع الفلسطيني يحتاج الى مبادرة اسرائيلية واقعية.  تفكير خالقيحتاج الى

واسرائيل عالمـة بـسبب   . أصبحت اسرائيل تُفرق آخر االمر بين االحتالل والسالم :  اليكم مثاال لمبادرة  
ة ذلك بأنه اذا وافق الفلسطينيون على نزع سالح كامل، واعتراف متبادل حقيقي وتعديالت حدودية كبيـر            

مع ذلك تعلن اسرائيل بأنه اذا تبين أن الفلـسطينيين ال      .  فستنهي االحتالل بسالم   –وانهاء مطلق للصراع    
في هـذه الحالـة ايـضا       .  فستضطر الى العمل من جانب واحد      –يقبلون هذه الشروط األساسية االربعة      

. ء االحتالل سيكون طويال   لكن الطريق في هذه الحال الى انها      . ستكون الغاية حاسمة وهي انهاء االحتالل     
. مع عدم وجود شريك فلسطيني في السالم، سيكون على االحتالل االسرائيلي ان يكون حذرا ومتـدرجا               

  .وسيكون مصحوبا بالحصول على رعاية ودعم الجماعة الدولية
ء نحو   إن مبادرة اسرائيلية واقعية ستنقل الى الفلسطينيين فورا مناطق واسعة في الضفة الغربية مع اخال              

سـيمكنهم  . هكذا سيتم البرهان على جدية اسرائيل ويتحدى الفلسطينيون       . من عشرين مستوطنة معزولة   
 في المائة من اراضي الضفة الغربية مـن غيـر ان يتنـازلوا التنـازالت                70انشاء دولة على نحو من      

لى اتخـاذ قـرارات     وسيمكنهم تقديم مسار فياض قبل ان يضطروا ا       . العقائدية التي يصعب عليهم فعلها    
  .تاريخية صعبة

يجب على المبادرة االسرائيلية ان تقترح انسحابا تدريجيا نحو خـط الفـصل فـي               .  لكن هذا غير كاف   
يجب ان يكـون خـط الفـصل        . الضفة، مقابل أن يعترف بأن الخط حدود مؤقتة بين اسرائيل وفلسطين          

  .الحدود حتى انشاء سالم
إن القبـة الحديديـة     . اخرى، لكنه ال يجوز التفكير في عـدم مبـادرة          يجوز التفكير ايضا في مبادرات      

  اذا لم يكن نتنياهو وباراك قادرين علـى        . الحقيقية التي تحتاج اليها اسرائيل اليوم هي قبة حديدية سياسية         
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لن ننتظر مرة اخرى كما انتظرنا مع غولـدا وديـان           . منح اسرائيل قبة حديدية سياسية فعليهما الذهاب      
  .1973ادس من تشرين االول الس

  هآرتس
 31/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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